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Mal eu sabia, quando em criança calcorreava lesto a í ngreme Calçada do GÓLGOTA, lá para os lados do 
Bairro da Arrábida e Massarelos, uma autêntica varanda sobre o Rio Douro, e não consciente ainda do 
conteúdo doloroso do nome dessa rua, que, muitos anos mais tarde, estaria à frente desta antiga, digna 
e solidária instituição que é a Associação Protectora do Internato S. João do Porto.
Da infância, lugar de sonhos e memórias, vieram comigo as emoções e sentimentos crescentes do que 
vi e vivi e de quanto devemos uns aos outros em termos de respeito, afeto e ajuda aos que precisam. 
Foram, sem dúvida, essas raízes, robustecidas ao longo da vida, fertilizadas pela família e amigos que 
criei, que me trouxeram ao convívio pleno e enriquecedor de tantos jovens a quem a vida, injusta e im-
piedosa, tentou, sem êxito, que não fossem meninos. Mas nós, através do amor e do sorriso, decidimos 
torná-los homens desejosos de cidadania. 
De fato, se há atividade em que o amor é a arma essencial, ela é a do educador que, antes do mais, deverá 
sorrir para esses jovens, tanto nas virtudes como nos erros. Sorrir para aplaudir e sorrir também para  
corrigir, foi sempre o nosso lema! Ao invés do que nesse tempo já distante era regra, em que a caridade 
descia à rua vinda dos palácios e conventos, o Internato de S. João nasceu da angústia social e da von-
tade firme de alguns homens que acreditavam na solidariedade como dever, sem vestir o hábito francis-
cano, mas tendo em vista a construção da nova sociedade. 
Vale a pena por isso recordar, ainda que ao de leve, o que era o Porto em princípios do século XIX, a 
fervilhar de multidões fugidas à miséria dos campos, em busca de trabalho na cidade sem habitação e 
saneamento que Ricardo Jorge tão corajosamente denunciou. Nesse tempo, as taxas de mortalidade 
infantil eram trágicas e verdadeiramente assustadoras. 
Face a este gravíssimo panorama social de ilhas infectas onde se encovavam alguns dos pequenos seres 
vivendo numa promiscuidade repelente, sem lume, nem agasalho, como relatam as actas da Direcção do 
Instituto do último lustre do século XIX, compreender-se-á agora melhor o aparecimento de ASYLOS 
para crianças desvalidas, tendo como missão “ministrar a educação física, moral e intelectual que habilite 
para as luctas da vida e os torne proveitosos á sociedade”. Relevante era o desejo de apoiar aqueles que 
tivesses aptidão para prosseguir nos estudos para seguir uma carreira de artista, a associação dentro dos 
limites das suas receitas providenciará de modo que não sejam cortadas as tendências desse asylado.
Foi, portanto, como facilmente se deduz, que, num gigantesco mar de dificuldades que esta obra foi 
sobrevivendo, graças à solidariedade dos cidadãos, configurada nos seus sócios, em legados e outros 
donativos, mas em permanente sobressalto pelo receio de um dia não poder garantir a sua continuida-
de, o que obrigava a uma gestão muito rigorosa e, sobretudo bem, planeada.
Com o advento da República e depois com a implantação do Estado Novo, a proteção das crianças,  
reforçada, mais tarde, pela Declaração Universal dos seus Direitos, homologada pelas Nações Unidas, 
registou alguns avanços, através da criação do Instituto de Assistência a Menores, a quem competia criar 
infantários, creches e outros apoios em sua defesa e proteção.

                           NOTA PRévIA CARLOS DA SILVA TEIXEIRA MOURÃO 
O PROVEDOR
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Todavia, é justo referir que, não obstante haver então maior e mais consistente 
intervenção do Estado no plano da defesa dos direitos das crianças desvalidas, 
a sociedade portuense continuava a dar testemunho da sua generosidade e 
responsabilidade social, o que muito contribuía para a manutenção e sobrevi-
vência destas obras.   
Chegados ao 25 de Abril de 1974, portas abertas à democracia e desenvolvi-
mento, o tempo novo não determinou um novo rumo, mas alterou algumas 
regras que obrigavam a novos procedimentos.
Apoiada agora muito significativamente pela Segurança Social, a Associação 
Protectora do Internato de S. João, continua ainda a receber o empenho e o 
carinho dos seus dedicados associados e a usufruir de alguns legados.
Animados pelo mesmo espírito do passado, e cientes da herança digna que  
recebemos, responsabilizados por um desejo que entendemos perene, olha-
mos o futuro com esperança e determinação, para concretizar os nossos pro-
jectos que são de justiça social, dando a mão e afecto a quem precisa.
Sempre fomos acérrimos defensores, mais por atos do que por palavras, dos 
direitos das crianças.Uma vez concluída a obra, a que deitamos mão há alguns 
anos, para que pudéssemos oferecer melhores condições de habitabilidade 
aos nossos residentes e mais funcionalidade e eficácia aos serviços administra-
tivos, é nossa intenção recuperar o primitivo e envelhecido imóvel e destiná-lo 
àquela faixa etária que mais sofre com a violência da solidão. A verdade é que, 
quando no trajeto da vida o envelhecimento nos atinge, ficamos mais distantes 
da família e do convívio de amigos. É também para nós um imperativo de jus-
tiça social proporcionar conforto e bem-estar àqueles que vivem mais das me-
mórias e recordações. Havemos de realizar também este sonho!Por outro lado, 
dar a conhecer à sociedade a obra que os fundadores deste Internato criaram 
e ofereceram à sua cidade, é do mesmo modo um dever que pesa sobre nós, 
enquanto estamos no ativo. As dificuldades que o país atravessa, com nuvens 
negras ameaçando o futuro das gerações mais jovens, exigem dos setores da 
sociedade civil que aqui representamos uma intervenção ativa e generosa em 
defesa daqueles que menos podem. Este tem sido o grande lema maior deste 
instituto, em consonância com os atributos e pergaminhos da nossa cidade. 
As nossas metas futuras determinam um encontro com aquilo que Goethe 
preconiza: a coisa mais importante neste mundo, não é onde nos encontramos 
mas em que direção caminhamos. Neste caminhar tranquilo, mas decidido, 
carregados de esperança, contamos com o apoio e amizade de quantos en-
tendem que as crianças são o Futuro da Humanidade. É, nelas, por isso, que 
vamos continuar a investir, haja o que houver, custe o que custar.
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APRESENTAÇÃO

As primeiras palavras deste livro são de agradecimento. Em primeiro lugar, ao Provedor da Associação 
Protetora do Internato de S. João, Sr. Carlos Mourão e ao Tesoureiro Sr. Joaquim Vilela, pela confiança 
que em mim depositaram, abrindo-me de forma incondicional, desde 2009, as portas do Internato e 
permitindo o meu acesso ao fundo antigo do seu Arquivo. Agradeço todas as gentilezas recebidas, bem 
como as conversas que foram fluindo ao longo dos dias e que me situaram no presente da Instituição e 
na magnífica obra que levam a cabo junto dos educandos.
O apoio providenciado criou as condições para a realização deste ”álbum de memórias” que, de certo 
modo, cumpre um desígnio quase centenário já que, pelo artº 83 dos Estatutos da Associação de 1919, 
se estabeleceu que “quando o internado sair na idade regulamentar lavrar-se-há registo da sua colo-
cação, sendo-lhe nesse momento entregue (…) um álbum ilustrado e descritivo da benemérita obra 
desta instituição…”.
Este livro está assente no estudo e análise da documentação da Associação Protectora do Asilo de  
S. João do Porto (APASJ) e do próprio Asilo (ASJ), acervo que abarca o período de 1890 a 1974, consti- 
tuído por cerca de cento e cinquenta livros, pastas de documentação avulsa e de um núcleo de fotografia 
respeitante à fase inicial da Instituição, com cerca de duzentas fotos de internados, entrados entre 1891 
e os anos trinta do século vinte, da autoria de algumas das mais reputadas casas, como a Emílio Biel e a 
Fotografia Universal. Este núcleo tem a particularidade de reunir as imagens dos internados no momen-
to da chegada e no momento da saída, num interessantíssimo testemunho da passagem do menor pela 
Instituição, demonstrando a evolução da criança desvalida para o jovem habilitado com uma formação 
escolar, educado em “princípios de rectidão” e preparado para as “luctas da vida”. Este valioso conjunto 
de fotografias, descoberto durante a investigação para este livro, veio dar rosto a muitas personagens 
com quem vim a estabelecer, não há como o negar, uma indiscutível quota de empatia.
O importante património documental, que reúne também impressos, nomeadamente a coleção dos  
Relatórios e Contas da Direção/Conselho Administrativo da APASJ de 1893 a 1940, é rico de conteúdos, 
permitindo assistir ao “levantamento”, pela mão da Maçonaria, de uma instituição de acolhimento de 
menores nos difíceis contextos dos finais do século XIX, bem como analisar o seu percurso até à Revo-
lução de Abril. A documentação, muito diversificada, leva-nos aos seus quotidianos, onde se incluem as 
temáticas pedagógicas, financeiras, logísticas, mas também às relações que a Instituição estabeleceu 
com a cidade do Porto, isto é, com os seus representantes políticos, com a imprensa local, com institui-
ções similares de assistência, com as lojas maçónicas, com agremiações culturais e desportivas, com o 
mundo do comércio e da indústria, mas igualmente com a gente anónima que de mil formas contribuiu 
para a manutenção desta “casa de caridade”. 
Sendo este livro, sobretudo, um “álbum de memórias”, fiz questão de o construir a partir “de dentro”, 
usando em grande medida a riqueza patrimonial de arquivo que a Instituição soube preservar. Tive sem-
pre em atenção essa proximidade ao documento interno, trabalhando toda a estrutura como um estudo  
de caso mas em contexto alargado. Isto significa que a história e as estórias que escrevi não deverão ser 

MARIA JOSÉ MOUTINHO SANTOS
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entendidas apenas como memórias evocadas no fio do tempo. Sobre a cons-
trução narrativa que lhe serve de suporte, fui cruzando informação ao longo 
dos diversos capítulos, problematizando alguns conteúdos que, sendo anali-
sados aqui num caso determinado, o do Asilo de S. João, marcaram os percur-
sos de outras instituições de acolhimento de menores, cuja ação de solidarie-
dade e beneficência se fez sentir em contextos idênticos. Simultaneamente, 
não perdi de vista a circunstância particularíssima da filiação maçónica da 
Instituição e sobretudo de, ao tempo do Estado Novo, ela ter integrado, cumu-
lativamente, nos seus Corpos Sociais conhecidos representantes da oposição 
ao regime.
A realização deste livro implicou o levantamento das mais de mil atas das  
reuniões da Direção/Conselho Administrativo da APASJ, das atas das Assem-
bleias Gerais, da correspondência recebida e enviada, dos processos de admis-
são, dos Relatórios anuais, bem como a consulta de todo o acervo documental 
referenciado no final do livro. Importa, contudo, referir que a partir do final 
dos anos cinquenta a documentação é, em algumas séries, muito mais parca 
em informação, seja, porque se modificaram as práticas de registo, seja por-
que se perdeu uma parte da documentação avulsa. 
Para além do espólio do Arquivo do ASJ trabalhei com outros fundos docu-
mentais, nomeadamente com os da PIDE/DGS no Arquivo Nacional/Torre do 
Tombo. Esta pesquisa justificou-se pela presença nos Corpos Gerentes e na 
Direção da APASJ/ASJ de algumas figuras marcantes da oposição ao regime, e 
visava despistar ligações entre o Asilo enquanto instituição de solidariedade 
e como possível “instrumento” dessa oposição política. Paralelamente, utilizei 
fundos do Arquivo Distrital do Porto, nomeadamente do Governo Civil, nas 
áreas de Assistência e Beneficência, do Arquivo Histórico Municipal do Porto e 
do Centro Português de Fotografia, fundo Aurélio da Paz dos Reis.
A análise de toda a informação conduziu-me ao encontro de personagens sin-
gulares, mais longínquas no tempo, umas, mais recentes outras, num exercício 
de busca das “memórias”, que se viria a saldar na “aproximação” inesperada 
a diversos protagonistas. Destaquei três num primeiro momento: o Regente/
Diretor Eleutério Cerdeira, que esteve ao serviço do Asilo entre 1916 e 1929, 
numa fase plena de ideais e marcada por duríssimas dificuldades; e dois alu-
nos: Feliciano e Heitor, entrados respetivamente em 1898 e 1934, cuja docu-
mentação revelou terem tido percursos “exemplares”, exatamente na medida 
das ambições dos sócios fundadores para as crianças do Asilo. Utilizei-os de 
uma forma simbólica. Não resisti também a evocar uma extraordinária figura 
- Aurélio da Paz dos Reis - que aqui surge apenas como um dos sócios funda-
dores e várias vezes membro dos corpos administrativos da APASJ. 
O texto apresentado faz-se acompanhar por um conjunto de documentação 
iconográfica, pertença, quase em exclusivo, do fundo antigo do arquivo do 

Internato. A sua introdução articulou-se, página a página, com os temas tratados, procurando-se manter 
presente que este é, na sua essência, um livro de memórias. Ainda que a realização deste trabalho tenha 
seguido as regras adotadas no trabalho científico, procurei libertá-lo de algumas exigências académicas, 
tal como a referência constante, em nota, às fontes utilizadas que, no seu conjunto, surgem no final do 
livro, optando também pela atualização da grafia nas citações feitas.
O último capítulo do livro apresenta-se em manifesta rutura com o texto anterior, deixando o caráter 
memorialista e a documentação do arquivo histórico do Internato, para ser o elo de ligação com o fluir 
quotidiano dos dias de hoje, marcados de forma indiscutível pelas mudanças que decorreram desde 
1974. A evolução da Instituição, ligada a uma nova dinâmica, outros recursos, diferentes projetos, é  
preferencialmente demonstrada através do documento fotográfico e da iconografia. As cores fortes 
substituíram o tom sépia, o preto e o branco, numa manifesta mensagem de dinamismo e esperança 
para o futuro. 

Cabe no final deste introito um penhorado agradecimento à colaboração de variadas pessoas, fami-
liares de antigos dirigentes, colaboradores e antigos educandos, que prestaram os seus depoimentos  
e permitiram a reprodução de fotos e outros documentos. Desta forma expresso o meu reconheci- 
mento ao Sr. Dr. Carlos Cal Brandão, à Srª. D. Maria Laura Macedo, à Srª. D. Maria Isabel Santos Silva,  
à Sr. Dr.ª Adriana Ruiz, ao Sr. Dr. Eleutério Cerdeira, à Srª Profª. Paula Virgínia Bessa, ao Sr. Dr. Rui de 
Azevedo, ao Sr. António Barros, ao Sr. Carlos Alberto Fonseca, à Sr. D. Maria da Piedade Silva. Agradeço 
também a colaboração da Srª Dr.ª Rute Reimão e do Mestre Paulo Jerónimo de Almeida. 

A última palavra é para as crianças e os jovens educandos do Internato de S. João a quem dedico o meu 
trabalho.

Porto, 18 de Dezembro de 2011
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Desde o último quartel do séc. XIX até aos inícios da 1ª Guerra assistiu-se internacionalmente a uma 
inflexão no discurso sobre a situação dos menores desvalidos e em risco moral, apontando para a trans-
ferência daquela questão do domínio tradicional estrito da caridade e da beneficência, para o âmbito 
de uma política social que, lentamente, se foi estruturando. Nesse sentido a Europa foi palco, no plano 
legislativo, durante esse período, do mais vasto e mais importante conjunto de reformas sobre a prote-
ção da infância e juventude. As revistas especializadas e os Congressos internacionais1, que se tornaram 
importantes fóruns de discussão, tiveram nisso um papel fundamental, sendo que a imprensa genérica 
veio a servir de importante eco às teses apresentadas, ao mesmo tempo que ia acompanhando a par e 
passo a crónica diária das crianças mendigas exploradas por pais e tutores, dos menores abandonados, 
dos pequenos vadios, em quadros que a questão social vinha reproduzindo de forma preocupante.
Os debates iriam conduzir em diversas direções, mas tornou-se incontornável perspetivar medidas de 
adequada institucionalização desses menores em risco que era necessário, em múltiplas circunstâncias, 
retirar da rua ou da família problemática, corruptora ou simplesmente fragilizada pela miséria, pela  
doença, pela morte ou pelo abandono de um, ou até dos dois progenitores. Essa perspetiva iria levar ao 
aparecimento na Europa de muitas instituições de iniciativa pública ou privada, religiosa ou laica, para 
acolhimento de crianças, cujos promotores assumiram um projeto de futuro para elas, proporcionando-
-lhes instrução, educação moral, religiosa e uma formação profissional, dentro ou fora de portas, prepa-
rando-as para se tornarem cidadãos úteis à sociedade. 
Conhece-se, contudo, a complexidade do processo, tanto pelo que dizia respeito às famílias – bastando 
recordar os escolhos levantados pelo inexpugnável reduto do pátrio poder –, quanto pelas característi-
cas de muitas das instituições de acolhimento que, ao invés de proteger, abusavam ou permitiam abusos 
sobre os menores que era suposto estarem sob a sua proteção.
Logo na década de oitenta esse discurso multidisciplinar teve eco em Portugal. No entanto, faltaram em 
tempo útil as políticas sociais necessárias para não deixar soçobrar os projetos que haviam sido delinea-
dos em favor dos menores. Contudo e paralelamente, nas duas décadas finais do século é percetível uma 
abertura crescente à problemática social que se agudizara pela gravidade dos contextos, sobretudo nos 
centros urbanos de maior dimensão e onde se fazia sentir já o peso da industrialização. 
Na cidade do Porto, o encerramento de numerosas oficinas, sobretudo ligadas à tecelagem do algo-
dão e à chapelaria, os despedimentos de grande número de operários, a redução dos salários de mui-
tos outros, foram fatores que contribuíram amplamente para agravar as difíceis condições de vida e de  
habitação de largos sectores da população mais carenciada, publicitadas na sua duríssima realidade  
pelas consequências da peste bubónica em 1889 e que afetaram sobretudo os seus membros mais  
frágeis, entre os quais se encontravam as crianças. 
A perceção dessa penosa realidade exposta aos olhos de todos nas ruas, nas praças, à porta das igre-
jas onde se amontoavam menores ao Deus dará, vivendo da esmola incerta, abandonados por todos, 
suscitou uma resposta de diversos sectores da sociedade portuense que assumiram uma quota-parte 

CONTEXTOS
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das responsabilidades da gestão do problema desses menores, promovendo, entre outras iniciativas, a 
criação de instituições de acolhimento. Assim, após a abertura em 1883 da Oficina de S. José, inspirada 
na obra de D. Bosco, da responsabilidade do Padre Sebastião Leite de Vasconcelos, concretizaram-se 
logo no início da década de noventa quatro projetos.  Dois vindos, respetivamente, da Junta Geral do 
Distrito2 e da Câmara Municipal3, e dois outros da responsabilidade da beneficência privada dirigidas a 
crianças do sexo masculino: o Asilo Profissional do Terço que abriu as suas portas em Novembro de 18914 
e o Asilo de S. João com estatutos aprovados em Junho do mesmo ano e inaugurado em Junho de 1892, 
fundado pela vontade das quatro lojas maçónicas do Porto5/6. Este é um cenário que advém do papel 
que a beneficência privada continuava a desempenhar, face à ação assistencial do poder central e dos 
municípios, numa área particularmente sensível da proteção aos menores, perante a qual o Estado se 
quedava, falho de capacidade financeira. 

“Snrs. Associados e generosos benfeitores se vós tivésseis tido ocasião, como nós 
tivemos, quando se tratou da admissão dos novos internados, de percorrer essas 
ilhas infectas onde se encovavam alguns dos pequeninos seres que hoje susten-
tais, reconheceríeis quanta miséria amontoada por essa cidade, quantas crianças 
vivendo numa promiscuidade repelente, quantos lares sem lume, nem agasalho; 
quantas famílias sepultadas entre quatro paredes esburacadas e denegridas, respi-
rando uma atmosfera de morte e vivendo uma vida toda angustias, toda lágrimas”.

Relatório e Contas 1895

A atuação desses estabelecimentos particulares era marcada invariavelmente pela fragilidade das suas 
existências. Vivendo da solidariedade dos cidadãos, isto é, de esmolas, donativos, legados, os seus pro-
motores tinham a perceção constante de uma perenidade impossível de assegurar na ausência de finan-
ciamentos permanentes. Esta circunstância obrigava a uma planificação a curto prazo e exigia também 
uma capacidade de gestão muito pragmática pela necessidade de garantir, pelo menos, a subsistência 
dos internados, levando os seus dirigentes a uma constante ação de angariação de fundos junto das 
comunidades. 
Com o advento da República as preocupações com as práticas assistenciais adensaram-se, na medida 
em que elas integravam o seu próprio ideário político, cruzando-se com um esforço de laicização des-
sa assistência. Melhorar as condições de vida dos mais pequenos oriundos de famílias desfavorecidas 
tornou-se uma ação imperativa, fortemente ligada à conceção do carácter sagrado da infância que se 
tornou objecto de uma atenção social particular. Estas perceções traduziram-se num esforço legislativo 
de grande mérito, nomeadamente, no reconhecimento à assistência pública na Constituição de 1911, na 
lei de 25 de Maio desse ano que criou a Direção Geral de Assistência, o Conselho Nacional de Assistência 
Pública e Comissões de Assistência distritais e municipais e, sobretudo, na lei de 27 de Maio, também 
desse ano, que regulamentou a criação e funcionamento da Tutoria de Infância. Algumas dessas medidas 
traduziram-se num apoio às instituições privadas, como os asilos de menores. Contudo, o contexto da 
gravosa conjuntura económica e financeira e a escassez de recursos, que a guerra agravou, mergulharam 
algumas delas num quotidiano feito das maiores dificuldades; noutros casos essa condição de precarie-
dade quase permanente desvirtuou ou impediu a concretização de projetos que mereciam ter tido me-
lhor destino. Apesar desse cenário de grandes escolhos, é necessário ter em conta, mais uma vez, o en-

volvimento da sociedade que, mantendo o espírito caritativo e de benemerência que lhe era tradicional, 
assumiu neste novo enquadramento político um esforço redobrado de solidariedade e de intervenção 
cívica face à assistência infantil e juvenil, sendo responsável por um sem número de realizações da mais 
diversa índole, por todo o país – creches, lactários, cantinas, asilos, etc. 
Mas, tal como havia acontecido antes, toda essa ação filantrópica, mesmo quando exercida pelo Estado, 
permanecia socialmente muito insuficiente pelo elevado número de crianças abrangidas, pela falta de 
qualidade de alguns serviços prestados, pela forma como muitas famílias utilizavam as instituições den-
tro das suas estratégias de sobrevivência. 

“O problema da assistência pública em Portugal não tem merecido de ni guém  
o estudo persistente a que tinha direito. Todos sabem que o Estado não possui  
assistência oficial e não a possui porque a que é exercida por iniciativa particular, 
chega muito bem para as necessidades mais urgentes – dizem. É um erro: é uma 
inexactidão. (…) A assistência particular no nosso país é (…) deficiente e pobre. 
No que respeita à assistência infantil, Portugal caminha na retaguarda das nações. 
A criança em Portugal, na maior parte dos casos é criminosamente abandonada, 
desprotegida, sacrificada”

Santos Lessa | O Comércio do Porto, 29 Dez 1923

A orientação seguida no campo da assistência pelo Estado Novo – muito mais voltada para acudir às con-
sequências dos problemas sociais do que à sua prevenção –, assumiu-se como meramente supletiva da 
ação das instituições privadas de ajuda e beneficência, que continuaram a desempenhar um importante 
papel junto dos setores mais carenciados da população. Neste domínio as Misericórdias surgiram como 
órgãos centrais, orientadores e coordenadores a nível concelhio, cenário onde também tiveram algum papel 
as autoridades locais. O Estatuto de Assistência Social, aprovado em 1944, viria confirmar o papel das 
Instituições Particulares de Assistência, destinando-lhes uma grande margem de atuação no terreno, que, 
no entanto, era partilhado com alguma intervenção dos municípios. O Estado, através da Direção Geral de 
Assistência, e segundo o Decreto-Lei nº 35 108, de 7 de Novembro de 1945, assegurava a sua tutela, coor-
denação e inspeção. Com este contexto, as terríveis consequências da 2ª Guerra, a falta de rendimentos 
próprios, a escassez de subsídios, e certos particularismos da legislação levaram muitos desses organis-
mos a viver com enormes dificuldades, continuando a solicitar, quer o apoio do Estado, quer a ajuda dos 
demais cidadãos através da benemerência. Aquele Decreto-Lei nº 35.108 veio reorganizar os serviços da 
Assistência Social, sendo que a coordenação da assistência aos menores, no âmbito da sua formação mo-
ral, intelectual e profissional, ficava a cargo do Instituto de Assistência aos Menores, competindo-lhe, entre 
outras atribuições, fomentar a criação de asilos-escolas e a recolher e a educar os órfãos abandonados.
As estruturas que o Estado Novo criou para a assistência social, nomeadamente a prestada por institui-
ções particulares a menores, pela referida Lei de 1944, regulamentada pelo Dec.Lei nº 35.108, mantive-
ram-se praticamente inalteradas até às reformas do Dec. Lei nº 519 – G2/79, de 29 de Dezembro, que veio 
dar cumprimento aos imperativos do artº 63º da Constituição de 1976.
Independentemente das razões ideológicas que estiveram subjacentes à intenção dos pais fundadores 
da APASJ, é neste longo e complexo contexto de evolução de perspetivas sobre o caráter e o valor da  
infância, dos conceitos de caridade e benemerência, das práticas e políticas assistenciais, da falta delas, 
ou da sua inadequada aplicação, que temos de enquadrar a fundação do Asilo de S. João e a sua existên-
cia até à Revolução de 1974. 
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O ASJ iniciou o seu percurso histórico quando, em 1 de Abril de 1890, um pequeno núcleo de traba-
lhadores pelo bem da Pátria e da Humanidade7, que representava de facto, as quatro Lojas maçónicas  
da cidade – Independência Lusitana, Independência, Liberdade e Honra e Dever –, tomou a iniciativa  
da fundação de um Asilo para a infância desvalida. A Associação Protectora do Asilo de S. João no  
Porto seria criada em 21 de Abril de 1891 e a aprovação dos seus Estatutos teria lugar por alvará de 20 de  
Junho desse ano. 
Os objetivos, pragmáticos, que justificavam a fundação do Asilo, fundiam-se com motivações que eram 
intrínsecas à Maçonaria: fraternidade, beneficência, educação, fazer o bem pelo amor do próprio bem, 
como elemento de um projeto de construção de uma humanidade nova. Reunir crianças tresmalhadas 
pela vida, dar-lhes um teto, o pão, o conhecimento, formar-lhes o carácter, oferecer-lhes o futuro com 
trabalho e dignidade era ao que se propunham os fundadores.
Após a primeira reunião da Comissão Fundadora a 1 de Abril, logo a 22 se realizou uma nova assembleia 
onde foi apresentado o relatório da Comissão de Alvitres destinada a conseguir meios para a criação do 
Asilo sendo tal o entusiasmo de que todos se acham possuídos para que uma tão alevantada ideia vingue, 
frutifique e se transforme num padrão de glória para a beneficência portuense… Paralelamente era criada 
uma outra comissão que, com o mesmo entusiasmo, se encarregou da redação dos Estatutos.
Esse pequeno grupo de fundadores, que de forma tão denodada trabalhou para a criação do Asilo,  
integrava-se no perfil dos membros da Maçonaria que, naquele período, pertenciam às Lojas do Vale  
do Porto, isto é, tratava-se de uma Maçonaria jovem, quer quanto à idade civil, quer quanto à idade ma-
çónica8. Nos sessenta sócios fundadores da APASJ agrupavam-se comerciantes dos mais diversos ramos 
– de fazendas, de mercearia, ferragens, tabacos, papelaria, chapelaria, ourivesaria, etc., mas também  
capitalistas, fabricantes de tecidos, fabricantes de artefactos em ouro e prata, farmacêuticos, advoga-
dos, etc. Desses sócios distinguem-se, entre outros, o advogado e político republicano Augusto Manuel 
Alves da Veiga; Aurélio da Paz dos Reis, fotógrafo e pioneiro do cinema; Bernardo Lucas, advogado, res-
ponsável por uma importante revista editada no Porto, a Revista Jurídica; José Diogo Arroio, professor 
da Academia Politécnica do Porto, jornalista, político e um dos fundadores do Jornal de Notícias. Anote-
-se, ainda, que estes maçons do Vale do Porto albergavam no seu seio regeneradores, progressistas e repu-
blicanos, em boa verdade, traduzindo a sensibilidade política da urbe, mais monárquicos que republicanos.9

“A solidariedade no mundo social é uma lei superior que domina as sociedades 
humanas. E a maçonaria, fazendo do princípio da solidariedade a sua razão de 
ser, para defender os fracos e para os integrar na vida colectiva, chamando-
-os à felicidade, não quer apenas praticar a solidariedade entre os Irr., mas 
pretende ainda espalhar a luz e o amor pelos desgraçados, solidarisando-se 
com eles.”

Carneiro de Moura, 1913 

A ASSOCIAÇÃO PROTECTORA
DO ASILO DE S. JOÃO DO PORTO
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Desde logo, não podemos falar de falta de planeamento ou de amadorismo quando analisamos o surgi-
mento do projeto de criação do Asilo. Por um lado, porque as preocupações filantrópicas da Maçonaria 
justificavam plenamente essa criação no contexto económico e social que então se vivia; depois, pela 
experiência já colhida em outros estabelecimentos similares da sua responsabilidade10; por fim, porque 
decorreram dois anos desde a primeira reunião da Comissão Fundadora à abertura do Asilo em Junho de 
1892. Este lapso de tempo11 permitiu conquistar apoios, construir uma ampla rede de amigos e associa-
dos e realizar um grande número de iniciativas de angariação de fundos, consolidando um projeto que 
mereceu acolhimento em muitos setores fora de círculos estritamente maçónicos. 
As razões justificativas da criação do ASJ, que surgem referidas nas Atas de Fundação, prenderam-se, 
como seria expectável, com o espírito de beneficência e solidariedade. Os membros da Associação pre-
tendiam realizar no terreno princípios e valores que defendiam, não havendo, por isso, lugar para a 
explanação prévia de quaisquer teorias pedagógicas ou outras, a não ser o desejo expresso de ministrar 
aos menores desvalidos, que queriam proteger, uma educação física, moral e intelectual que os preparas-
se ara as luctas da vida tornando-os proveitosos à sociedade, numa linha de objetivos que se coadunava, 
aliás, com os programas pedagógicos defendidos em muitos fóruns internacionais por se considerarem 
adequados para os filhos das classes trabalhadoras. Comprometiam-se, no entanto, a, dentro dos limites 
da sua receita, ajudar aqueles que desejassem prosseguir estudos ou seguir uma carreira artística.
Dois documentos seriam o sustentáculo da APASJ nos seus primeiros anos. De um lado os Estatutos, 
aprovados por Alvarás de 20 de Junho de 1891 e de 14 de Junho de 1895 e que, no seu pragmatismo, 
enunciaram as bases e as regras gerais de funcionamento da Associação; de outro, o Regulamento Inter-
no, datado de Junho de 1902, que explicitava de forma casuística, em 118 artigos, as regras gerais do 
documento fundador. 
As motivações que estiveram presentes na hora da criação do Asilo de S. João fizeram crescer rapida-
mente o número dos associados que, seis meses após a abertura, eram quinhentos e vinte e quatro12. Es-
tes novos sócios tiveram trinta e seis proponentes, onde se incluíam vinte sócios fundadores, membros 
da Direção e diversos maçons que pertenciam às lojas do Porto13. Entre os primeiros sócios contribuintes 
as profissões mais vezes referenciadas remetem-nos para o mundo dos negócios. Numa parcela repre-
sentativa de 10% dos inscritos que o fizeram até 1917, surgem em primeiro lugar os negociantes (42,4%), 
os capitalistas (15,3%) e os empregados comerciais (12,4%). No grupo dos primeiros inscritos contam-se 
o Prof. Ricardo Jorge, médico, investigador e higienista; o negociante, editor e fotógrafo alemão Emílio 
Biel; o poeta e jornalista Alexandre Braga; o lente José Guilherme de Parada Leitão; o jornalista Helio-
doro Salgado; o bibliotecário Artur Duarte de Sousa Reis; o professor e político António dos Santos Pou-
sada; o negociante António Ramos Pinto; o comerciante Emile Chardon, o negociante de vinhos Eduard 
Van Der Niepoort, o industrial de fotografia Leopoldo Cirne, etc.
Os primeiros Estatutos caracterizavam os diversos tipos de sócios, sobre os quais assentava a existência da 
Associação, na sua qualidade de Fundadores, Contribuintes, Correspondentes, Beneméritos e Honorários.
Para os contribuintes foi estipulada uma joia mínima de 1$000 reis e uma quota mensal de 100 reis, 
metade daquilo a que estavam obrigados os sócios fundadores. Seriam, contudo, os sócios benemé-
ritos que iriam desempenhar um papel mais relevante na vida do Asilo, na medida em que só teriam 
essa qualidade os que concorressem, dentro de um período de três anos, com uma quantia não inferior  
a 1.000$000 reis. Logo nos primeiros anos, destacou-se, entre estes, Joaquim Felisberto da Cunha Sotto-
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-Mayor que fez do Asilo o destinatário de importantes donativos, mas também o industrial Delfim Perei-
ra da Costa, fundador da Empresa Fabril do Norte. 

Joaquim Felisberto da Cunha Sotto-Mayor (1845-1933), capitalista natural de Val-
paços, que reuniu uma enorme fortuna no Brasil. Regressado a Portugal nos 
finais da década de oitenta do século XIX, viveu alguns anos no Porto, onde 
lhe nasceu a primeira filha, que o acompanhava com frequência nas visitas ao 
recém-inaugurado Asilo. Foi um dos seus grandes beneméritos, oferendo do-
nativos de grande valor, tanto na época da fundação como mais tarde, nome-
adamente por alturas da mudança de instalações, em 1918. Nesse ano, apro-
veitando uma visita ao Porto, não deixou de visitar o edifício ainda em obras, 
exprimindo os fortes laços que o ligariam para sempre ao ASJ. 

Os sócios honorários, por sua vez, podiam ser propostos por qualquer sócio ou pela Direção mas a sua 
entrada teria de ser aprovada por dois terços da Assembleia Geral. Contam-se entre estes homens, An-
selmo de Morais Sarmento, industrial e benemérito, proprietário da Imprensa Portuguesa, nomeado em 
1899.
Se o poder supremo da Associação residia na Assembleia Geral, a função administrativa estava nas mãos 
da Direção que era composta por um Presidente, um Vice-Presidente, dois Secretários, um Tesoureiro e 
quatro Inspetores. As funções dos primeiros condiziam com o que era expectável mas, a estes últimos, 
competiam, de forma rotativa, obrigações diretamente ligadas ao quotidiano dos internados, especial-
mente interessantes de analisar. Entre elas contavam-se o dever de visitar diariamente o Asilo, vigiar a 
execução dos regulamentos e solicitar à Direção providências para quaisquer irregularidades que en-
contrassem. Deviam igualmente descrever no Livro dos Inspectores o resultado das suas visitas e as recla-
mações que entendessem convenientes. Se, em boa verdade, nem todos os Inspetores foram igualmen-
te minuciosos nos seus apontamentos, alguns deixaram elementos interessantes para o entendimento 
do dia-a-dia de uma instituição desta natureza.
O Capítulo respeitante aos asylados, ao contrário do que se poderia esperar, explicita apenas em oito ar-
tigos as questões de admissão e permanência dos educandos, matéria que será, no entanto, muito mais 
desenvolvida no Regulamento Interno de 1902.
Os Estatutos encerram com as Disposições Gerais, onde estão regulados os dados respeitantes à escritu-
ração do Asilo, nomeadamente através da criação de livros de registo geral de sócios, de atas, de inven-
tário, de matrícula dos internados, de copiadores de correspondência expedida, etc., que estiveram na 
base da formação do arquivo ainda hoje existente.
O Regulamento de 1902 é um texto de conteúdo muito interessante onde as matérias se desenvolvem 
por onze Capítulos, num articulado completíssimo, abrangendo as competências dos Corpos Gerentes e 
as particularidades dos seus respetivos procedimentos, os direitos e deveres dos empregados superio-
res e serventes, e as condições de admissão e saída, educação e instrução dos internados, constituindo 
uma perfeita radiografia da organização e do modus operandi requeridos para uma instituição de edu-
cação, proteção e solidariedade.
Tal como acontecera com o Asilo de S. João de Lisboa em 1914, a Associação Protectora do ASJ aprovou 
os seus novos Estatutos em 1919. Estes distanciam-se claramente dos de Lisboa pelo seu minucioso e 
extenso articulado (120 art.ºs), prevenindo todas as situações da vida da Associação, muito na linha do 

Regulamento de 1902. Isso valeu-lhe serem seguidos por diversas instituições similares que pretendiam 
criar ou reformar os seus próprios Estatutos.
Os sócios, que nas suas diversas qualidades continuavam a ser um dos sustentáculos da Casa, passaram 
com os novos Estatutos a designar-se por Fundadores, Protetores, Benfeitores e Beneméritos. Destaque 
naturalmente para aqueles que, não se limitando à quota estabelecida, colaboravam de forma signifi-
cativa no financiamento do Asilo sobretudo no pesado enquadramento da 1.ª Guerra e nos problemas 
internos ligados à instabilidade política e financeira da 1ª República. Desta forma, um número apreciá-
vel de amigos e de personalidades conhecidas foram proclamados Sócios Beneméritos. Destacam-se o 
Presidente da República Manuel Teixeira Gomes, o industrial Manuel Pinto de Azevedo, Bento Carqueja, 
mas também o jornal Porto Académico14 e a Câmara Municipal do Porto.
Durante a 1ª República, no período entre Janeiro de 1911 e Dezembro de 1923, entraram 683 novos 
sócios. Registe-se que as admissões anuais foram irregulares ao longo desses treze anos, podendo sub-
dividir-se o período por uma primeira fase de 1911 a 1917, com um mínimo de 40 entradas (1915) e 
um máximo de 84 (1917), e uma segunda fase que registou um máximo de entradas em 1919 (31) e um 
mínimo em 1920 (10). As referências frequentíssimas ao elevado custo de vida poderão estar na raiz da 
explicação para este decréscimo de admissões.

Bento Carqueja (1860-1935), professor, jornalista, benemérito, coproprietário de 
O Comércio do Porto, jornal onde implementou uma inovadora política social. 
Neste caso concreto, foi sempre acolhida a publicitação de todas as notícias 
sobre o ASJ, nomeadamente a descrição das suas sessões solenes, festas de 
aniversário, benefícios, etc. No jornal recebiam-se donativos, divulgavam-se 
todas as iniciativas para a obtenção de fundos. O próprio Bento Carqueja como 
um dos promotores da festa “Xavier da Mota”, no Ateneu Comercial do Porto, 
angariou diversíssimos prémios para os educandos do ASJ. Para lá da sua mor-
te, o jornal continuou essa herança. Em 1943, António Macedo, enquanto Pro-
vedor do ASJ, dirigindo-se ao então Diretor escrevia: “A acção beneficente de 
O Comércio do Porto é única na imprensa do nosso país. É axioma que por ser 
repetição não se perde. Todas as instituições de caridade do Porto lhe devem 
auxílio e protecção eficazes no já longo período da sua publicação…”15

Manuel Pinto de Azevedo (1874-1959) foi outro portuense ilustre, muitas vezes ci-
tado na documentação da APASJ. Industrial, republicano, benemérito, com 
ligações à maçonaria, vereador da CMP e Presidente da Comissão Municipal 
de Subsistências durante a 1ª República. Tornou-se sócio da APASJ em 1905, 
tinha 30 anos e era já industrial, vivendo na Rua de Montebelo na freguesia do 
Bonfim. Pinto de Azevedo aparece pela primeira vez nas atas da Direção em 
1911, quando, como Regedor da dita freguesia ofereceu ao Asilo metade dos 
emolumentos que lhe cabiam. Para lá deste episódio, participou, sempre que 
lhe foi solicitado, com avultados donativos provenientes das suas fábricas, 
para além de ter deixado um expressivo legado ao Asilo na altura da sua morte 
em 1959. Curiosamente, tanto Bento Carqueja como Manuel Pinto de Azevedo 
viriam a ser homenageados, enquanto sócios beneméritos, numa mesma ceri-
mónia que teve lugar em 1 de Dezembro de 1923 no edifício do ASJ.
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Os Estatutos de 1919 introduziram uma importante alteração nos Corpos Gerentes, compostos a partir 
de então pelo Provedor, pelo Conselho Administrativo e pela Comissão Fiscal. O Provedor, eleito por 
triénios pela Assembleia Geral, tornou-se por direito próprio Presidente do Conselho Administrativo, 
congregando por essa circunstância um conjunto de responsabilidades e tornando-se o rosto da Insti-
tuição que representava legalmente.
O Capítulo II destes novos Estatutos, no Título VI, foi dedicado aos direitos e obrigações, competências e 
funções do pessoal superior e menor. Em treze artigos, e de forma minuciosa, estabeleciam-se as regras 
de comportamento e de atuação desse pessoal face à instituição e aos seus educandos, decalcando vá-
rias determinações do Regulamento de 1902.
O Capítulo III abrangia o Edifício e nele se fazia a distinção entre os espaços que ficavam sob a alçada 
exclusiva da Associação e as dependências destinadas ao Asilo. Estas agrupavam-se numa área pedagó-
gica: – com as salas de aula, biblioteca, laboratórios, mas também ginásio, piscina, recinto para jogos, 
recreio, etc. –; numa zona habitacional com os dormitórios, camaratas, vestiários, refeitório, cozinha, 
habitação do Diretor, habitação dos criados, etc.; - e num espaço ao ar livre com pomar, jardim botânico, 
terreno para cultivo de vinha e horta, num total de 41 itens.
O Capítulo IV dedicado aos Internados é o mais extenso, com dezanove artigos, onde foram estabeleci-
das as regras de admissão, internamento, formação escolar, prémios de mérito, preparação profissional, 
condições de saída, etc. 
O Capítulo V previa a criação de Madrinhas dos Internados, isto é, senhoras que tomassem sob a sua 
proteção moral e ou material os educandos, visitando-os, escrevendo-lhes cercando-os sempre de uma 
atmosfera de bondade e de bons conselhos, mas também podendo oferecer-lhes agasalhos, livros, mate-
rial escolar, etc.
Esta iniciativa, que abrange os artigos 87º a 93º, pode ter sido uma adoção alargada de um dos princí-
pios da Escola Nova que via como muito positiva a influência de uma figura feminina adulta na educação 
dos jovens. Contudo ela não chegou a concretizar-se. Assinale-se, no entanto que, por diversas vezes, o 
Conselho Administrativo convidou várias senhoras para proferir palestras, ou para colaborarem na orga-
nização de festas em favor dos internados. Já na Provedoria de Carlos Cal Brandão a questão da criação 
de um grupo de Madrinhas voltaria a pôr-se, mas mais uma vez sem resultado.
Com as mudanças introduzidas pela transformação da APASJ em Instituição Particular de Assistência 
(IPA), os Estatutos de 1919, com as alterações introduzidas em 1934, foram adaptados às novas circuns-
tâncias, sendo que, no entanto, a essência do documento anterior se manteve.

Segundo os Estatutos fundadores, os menores em condições de poderem ser admitidos deveriam reunir 
condições sujeitas a um critério rigoroso, que incluía o serem preferencialmente filhos de sócios faleci-
dos, em situação de precariedade, ou serem órfãos desvalidos, bem como menores oriundos de famílias 
manifestamente pobres, nomeadamente filhos de pais incógnitos, provenientes da cidade e distrito do 
Porto. A idade requerida para a admissão situava-se entre os cinco e os sete anos, não podendo a criança 
permanecer no Asilo para além dos quinze anos. Até essa altura devia ser promovida a sua colocação no 
aprendizado de um ofício, continuando a instituição a protegê-lo até atingir a maioridade. Esta norma 
do art. 46º dos Estatutos veio a merecer uma interpretação mais lata, promovendo-se, de facto, a saída 
após a conclusão da escolaridade primária, para todos aqueles que não tivessem especiais competên-
cias para prosseguir estudos.

No acto da sua admissão no Asilo, o internado cortará o cabelo à escovinha, 
tomará banho de limpeza e vestirá a roupa do Asilo… Os internados serão fo-
tografados antes da sua entrada e posteriormente quando saírem definitiva-
mente do Asilo para se entregarem a qualquer ocupação, arquivando-se essas 
fotografias nos quadros respectivos.

Regulamento Interno art. 88º e 89º

Quando formalmente abriu, em 24 de Junho de 1892, o Asilo acolheu apenas dez educandos, pela cau-
tela de assumir despesas futuramente incomportáveis, nos moldes do que previa o art. 43º dos seus 
Estatutos, segundo o qual o número de crianças admitidas deveria sempre corresponder ao valor do 
capital que a Associação possuísse16. Porém, os apoios recebidos, tanto do interior da própria Maçonaria, 
nomeadamente através dos donativos das Lojas/Grémios17, como dos mais variados setores do que hoje 
chamaríamos sociedade civil, permitiram aumentar progressivamente o número das crianças interna-
das. Desta forma havia já quinze crianças um ano depois, sendo vinte e cinco em 190118. 
No ano seguinte foi decidido elevar para trinta o número dos educandos, numero que se manteve até 
1914. Só a partir deste ano, já com os recursos mínimos assegurados, se atingiria os quarenta internados, 
número que passaria aos cinquenta nos anos trinta (1932).

O vestuário regulamentar dos internados para sair será composto de botina 
e peugas pretas, fato à marinheira, em flanela azul ferrete, de calção, blouse 
com camisola interior de riscas, e bonnet também à marinheira, tendo para 
inverno capas de agasalho também de flanela azul. No verão, e para passeio, o 
fato à marinheira poderá ser de riscado ou cotim de algodão de xadrez miúdo 
azul e branco. Por casa usarão a roupa mais velha com babeiros por cima e 
sapatos amarelos ou alpargatas em vez de botinas. Regulamento Interno, art. 
95º

OS ASYLADOS



46 I N T E R N A T O  D E  S .  J O Ã O  P O R T O 47            M E M Ó R I A S   

Alexandre, que teve o nº 1 de 
matrícula de admissão no ASJ, 
fotografado no momento da 
entrada (1892) e na altura da 
saída (1897), num testemunho 
esclarecedor da passagem 
pela Instituição. 
Fotografia de Emílio Biel/APISJ

Grupo dos meninos no  
jardim do Asilo em 1903. 
Fotografia de Aurélio da Paz dos Reis 
PT/CPF/APR/

A admissão no Asilo de S. João processava-se com os mesmos formalismos usados por outras instituições 
coevas, nomeadamente o Asilo D. Amélia ou o Colégio dos Órfãos, através de requerimentos dirigidos à 
Direção, acompanhados da documentação comprovativa da situação do candidato, que compreendiam 
uma certidão de nascimento, o atestado de pobreza, certidão de óbito do(s) progenitor(es), se fosse o 
caso, atestado de robustez da criança e certidão de vacina, bem como uma declaração do fiador. Neste 
contexto, nos primeiros anos nota-se a preocupação com a transparência do processo de admissão, sen-
do publicadas anualmente a lista dos candidatos, a dos admitidos e a lista dos que ficavam em espera. 
Para cada nova entrada era constituída uma comissão que analisava, junto da família do candidato, a 
veracidade ou a atualidade das informações contidas na documentação entregue, socorrendo-se a co-
missão, frequentemente, das informações colhidas junto dos professores das escolas oficiais, quando o 
candidato residia fora do distrito19. 
Tendo em conta os registos de inscrição das primeiras cinquenta crianças, admitidas entre 1892 e 1902, 
verifica-se que 70% eram naturais da cidade, 8 % do distrito do Porto e 11% de fora do distrito. A resi-
dência apontada em 86% de casos era a cidade, sendo as freguesias mais representadas as do Bonfim e 
Cedofeita. Os subscritores dos requerimentos eram sobretudo as mães, (68%), e nos restantes casos o 
pai, outro familiar ou um vizinho. A profissão da mãe quando referida (era-o raramente) situava-se entre 
os ofícios humildes tais como criada, jornaleira, vendedeira, sendo contudo a situação de doméstica a 
mais vezes referenciada. A quase inexistência de processos de admissão no acervo do ASJ, bem como 
dos boletins Médico-Antropométricos20, não permite aprofundar os antecedentes pessoais e familiares 
dos internados, não sendo possível, assim, avaliar quando a pobreza atestada e a condição de fragilida-
de da criança resultaram de uma conjuntura pontual inesperada.
Com a entrada em vigor dos Estatutos de 1919, dar-se-á uma alteração significativa no recrutamento das 
crianças, na medida em que pelo seu art. 86º passava a ser permitida a entrada de menores desvalidos, 
quando não houvesse vaga, desde que fosse garantido, através do pagamento de uma mensalidade, 
os gastos de permanência. Assim e ao abrigo deste dispositivo, a partir de Março de 1922, o Asilo pas-
sou a acolher, por solicitação da Comissão Distrital de Assistência, dada a conjuntura económica e so-
cial existente, crianças vadias detidas nas rusgas policiais, ficando, deste modo, a existir uma secção de 
pensionistas, pelas quais a referida Comissão pagava uma mensalidade. A essas crianças, que entravam 
frequentemente indocumentadas, eram-lhes realizados os exames médicos e os testes antropométricos 
comuns às outras crianças candidatas ao Asilo e, uma vez admitidas, o seu percurso deveria ser condi-
zente com os princípios, as regras e os objetivos da APASJ. 
Esta mudança de procedimentos, imposta por compromissos com o Governo Civil, fez com que se jun-
tassem regularmente aos educandos, crianças detentoras de percursos já marcados por alguma margi-
nalidade o que, nalguns casos, dificultou o trabalho coletivo de educação e integração. 
Mais tarde o Asilo veio a receber outro tipo de pensionistas, isto é, crianças órfãs que a família colocava 
ali a troco de um pagamento mensal, como se de um colégio se tratasse.
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Informação sobre as condições de vida do órfão António 
fornecidas a pedido da Direção da APASJ pelo professor  
de Moreira da Maia onde residia a criança, que seria  
admitida no ano seguinte.

Porto 2 de Fevereiro de 1929

Ex.mo Senhor

Na execução do plano de repressão da mendicidade nas ruas em que estou 
empenhado e que se acha a cargo de uma comissão denominada “Comissão 
de Assistência aos Pobres do Porto”, sucede ser presa uma ou outra criança 
que há toda a conveniência em fazer recolher sem demora a um Asilo. (…)
Venho (…) solicitar de V. Exª se digne autorizar, em casos de reconhecida ur-
gência, a entrada da criança que se apresentar acompanhada de um guarda 
da Policia e seja portadora de um ofício da Comissão de Assistência. (…)
Anuindo V. Exª a este pedido, presta um relevante serviço à obra em que, em 
colaboração com a Polícia de Segurança Publica, me encontro empenhado e 
tem merecido o aplauso da população da cidade.

Com os meus antecipados agradecimentos, desejo a V. Exª

Saude e Fraternidade

O Governador Civil

A permanência do ASJ nas redes assistenciais privadas do Estado Novo é amplamente manifesta pela 
documentação mas os trâmites de admissão pouco se alteraram. Quando as crianças eram propostas por 
familiares ou conhecidos, competia à Direção do Asilo instruir o processo e averiguar das condições do 
candidato. Desse modo, continuaram a ser decisivas as informações colhidas junto de vizinhos e conhe-
cidos – que deveriam ser pessoas idóneas – mas também, quando o candidato não era do Porto, entre 
os professores oficiais da escola mais próxima da residência da criança. Muito frequentemente, juntava-
-se a essa documentação requerida a carta de recomendação, endereçada por amigos ou conhecidos 
da Direção da Associação, em favor da admissão de determinados candidatos21. Cabia às comissões de 
avaliação coligir toda essa informação que era depois apensa ao processo. 

Esse conjunto de dados sobre os candidatos e suas famílias, produzido, quer por observadores indepen-
dentes, quer por pessoas que enquanto conhecidas ou parentes se envolviam diretamente no processo 
de admissão, é relevante não só pela raridade da documentação onde ela se insere como, sobretudo, por 
permitir uma aproximação aos cenários que justificavam a entrada de uma criança num asilo. 
Sobre o menor Luís José, de Moimenta da Beira, candidato a uma vaga no ASJ, em 1935, órfão de pai, a 
informação contem os seguintes dados: Esta criança vive com uma avó de 67 anos que, devido à idade e à 
pobreza do meio mal pode suster à sua alimentação e de um outro irmãozito. São extremamente pobres. A 
mãe partiu para o Brasil abandonando-os22. Luís foi admitido em 10 de Dezembro desse ano.
A propósito do pequeno Adriano, natural de Cabo Verde, filho de pai incógnito e de mãe ausente em 
parte incerta, candidato em Junho de 1941, pode ler-se no apenso: A pessoa que tem o menor em seu 
poder é pobre, sendo socorrida por um irmão que lhe dá uma mensalidade. Mora com uma irmã e um sobri-
nho numa casa modesta. Segundo informações obtidas na vizinhança, trata-se de um caso de pobreza en-
vergonhada, pois quem me informou diz que sabe que ela passa mal23. Este processo vinha acompanhado 
de um cartão-de-visita de uma pessoa das relações do Provedor, interessando-se pelo internamento da 
criança. Adriano foi admitido em Agosto.
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Para as mesmas vagas candidatou-se um outro menino, João Maria, cujo pai se encontrava em paradeiro 
desconhecido. A informação anexa observava: A requerente, além do filho a que se refere o requerimento 
tem um outro com 10 anos que se encontra num internato. O candidato encontra-se na casa duma mulher, 
nas Fontainhas, a quem a requerente dá o que pode quando calha. A requerente é meretriz. João não entrou 
no Asilo. A mãe desistiu do processo de admissão.

Às vezes essas desistências escondiam a incapacidade, por parte dos familiares, de ultrapassarem a obri-
gatoriedade de cada criança, ao ser proposta à admissão a um asilo, ter de apresentar um fiador. Este 
comprometia-se a tomar conta do menor quando chegasse à idade de saída ou quando a sua perma-
nência por motivos de disciplina, doença contagiosa ou incurável, ou outros imprevistos, não conviesse 
mais à instituição e a sua família não aparecesse a recolhê-lo. As responsabilidades inerentes afastavam 
muitas pessoas desta missão, temerosas das consequências futuras, e impediam a entrada de muitas 
crianças nas instituições de acolhimento24. Esta exigência tornava os mais pobres e desmunidos mais 
desgraçados ainda25. De qualquer forma, ainda que não possam ser invocados dados estatísticos, na 
hora da admissão eram sempre em maior número os que ficavam de fora e, ficar de fora, tinha naqueles 
particulares contextos um sentido sempre dramático. 
Porém, a inversa também se apresentava verdadeira. Para uma criança a entrada num asilo poderia ser 
(seria quase sempre) penosa. Das conversas que tive com familiares de antigos educandos veio ao de 
cima a recordação do abandono da família, das imagens fortes das brincadeiras com os irmãos, do colo 
da mãe ou dos avós, da liberdade de correr nos campos, na rua, de apanhar ninhos… O asilo, ou o colé-
gio, como se começou a chamar para retirar o estigma aos asilados, obrigava ao uso de um uniforme, a 
uma disciplina marcada por horários rígidos, a saídas em grupo, etc. Daí que, nem sempre as condições 
oferecidas pelas instituições e as promessas de um futuro melhor cativassem todos eles, pelo que alguns 
optaram pela fuga, como se recordará mais adiante. 
Mas o enquadramento da entrada para um asilo podia derivar também de uma imposição da autorida-
de, falha de outros recursos, no sentido de proteger a criança. A Correspondência Recebida do arquivo 
do ASJ contem muitos exemplos dessa circunstância, quer através das solicitações da Direção Geral de 
Assistência26, do Governo Civil, ou das diligências do Tribunal de Menores da Comarca do Porto. Veja-se 
um dos ofícios, de 1945, ao Provedor do Asilo: Por despacho do Juiz deste Tribunal venho rogar a V. Exª se 
digne informar se será possível internar nesse Estabelecimento o menor Augusto (…) que vive na companhia 
de sua avó materna, de avançada idade e muito pobre, que não pode exercer a necessária vigilância sobre 
ele. A mãe do mesmo menor faleceu de tuberculose.27

A resposta do ASJ não se fez esperar. Augusto foi admitido depois de cumpridas as formalidades a que 
os Estatutos obrigavam.
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Sr. Juiz do Tribunal Central de Menores da Comarca do Porto

Temos a honra de informar V. Exª que o menor Augusto (…) pode ser admi-
tido neste Asilo na única vaga de que agora dispomos, desde que satisfaça 
às condições dos nossos Estatutos (…) O termo de admissão será assinado 
por um fiador idóneo... O menor a admitir deve trazer 2 camisas, 2 camisolas,  
2 pares de cuecas, 2 pares de meias, 2 lenços, 2 pares de botas e um retrato 
tipo passe…”28

Um outro ofício do mesmo Tribunal, do mesmo ano, solicitava o internamento de Américo, de nove anos. 
A criança, filha de uma mendiga e de um alcoólico, desde os três anos de idade havia sido considerada 
pelas autoridades competentes em perigo moral. Contudo, durante seis anos, como o mesmo Juiz afir-
mava no ofício, não havia sido possível encontrar-lhe um lugar de acolhimento29. Américo entrou para o 
Asilo de S. João.
Também instituições de assistência procuraram o ASJ no mesmo sentido. Por várias vezes a Associação 
do Patronato das Prisões, através da sua Delegação no Porto, solicitou o internamento de menores filhos 
de presos da Cadeia Civil da cidade que viviam no maior desamparo. Em diversas ocasiões, o Secretaria-
do de Acção Social das Conferências de S. Vicente de Paulo, no Porto, e a Liga Portuguesa de Profilaxia 
Social requereram os bons ofícios do Provedor do ASJ para acolher crianças suas protegidas30. 
Para lá da recolha formal das crianças em risco ou desprotegidas, a APASJ, através dos seus membros, 
alguns deles que integraram ao longo dos anos os seus Corpos Gerentes, patrocinou um apoio pesso-
al às crianças acolhidas, de certo modo na linha do que se havia desejado fazer com a instituição das  
Madrinhas dos educandos nos Estatutos de 1919. Assim, alguns internados órfãos, ou cuja família vivia 
com grandes dificuldades viriam a ser acolhidos ao domingo e em alguns dias das férias no seio das  
famílias dos membros da Associação que, em diversos casos conhecidos, os apoiaram até à idade adulta. 
Esta realidade seria alargada também aos colaboradores do ASJ, nomeadamente diretores, professores 
e assistentes sociais.
Estes são exemplos, entre muitos outros, que documentam a importância social do Asilo de S. João, quer 
pela sua completa integração na rede formal e informal de apoio aos menores desprotegidos, quer pelo 
projeto de educação que sempre procurou manter. 

As preocupações higienistas dos finais do século XIX ajudaram a determinar a escolha do primeiro edi-
fício para alojar a Associação e o Asilo, que viria a recair numa casa situada na Rua de Alegria, pare-
des meias com a Escola Normal do Porto, e que tinha sido durante alguns anos a sede do Colégio de  
Stª Catarina. Ainda que a necessitar de obras, as instalações situavam-se num dos locais mais saudáveis 
da cidade, eram amplas para o número de crianças a admitir e possuíam espaços de recreio, quintal e 
horta, tudo devendo concorrer para o bem-estar dos educandos que, argumentava a Associação, pela 
escassez de recursos das pessoas que delas cuidavam se apresentavam anémicas e atrofiadas31. 
Nas semanas anteriores à inauguração do Asilo e já na posse de muitos donativos, a Direção tratou da 
contratação do pessoal, incluindo um Regente e um Prefeito, e procedeu à compra de mobiliário, roupas, 
louças, etc. Atuando em tudo com a maior economia, tendo em vista as verbas disponíveis, a Direção teve 
a casa pronta a receber a nova comunidade em 24 de Junho de 1892, e que era composta por dez meni-
nos, o Regente, um Prefeito e os criados.
A consulta do 1º Livro do Tombo e das Atas da Direção permite assistir ao levantamento do Asilo nas suas 
primeiras instalações, isto é, as despesas com as reparações da casa, com a aquisição do equipamento 
das diversas dependências – sala de aula, dormitório, sala de jantar, cozinha, enfermaria, bem como 
a organização do espaço exterior. Nesse esforço esteve presente a generosa atitude da população do 
Porto, mas também de muitos outros locais do país, enviando dinheiro, ou também oferecendo os mais 
diversos artigos, desde o riscado para os babeiros das crianças às sementes para o quintal, passando por 
artigos escolares ou peças de mobília.
Algumas dependências mereceram especial desvelo, como o dormitório amplo e luminoso, ou a sala 
de aula que ficou muito regularmente equipada. Assim, passou a dispor de um estrado, quadro preto, 
um mapa colorido de Portugal, as ardósias individuais com as suas penas, cadernos de escrita, pautas 
caligráficas, uma Cartilha Maternal para cada um dos alunos, compêndios do Systema Metrico, réguas de 
madeira, um mapa de pesos e medidas, um mapa do Oceano Atlântico, uma esfera terrestre. Progressi-
vamente foi-se formando uma pequena biblioteca de livros escolares que incluía compêndios de Histó-
ria e Corografia de Portugal e de Gramática Portuguesa. Com esse objetivo foram endereçados diversos 
pedidos de livros ao Ateneu, à Câmara Municipal e a diversas livrarias da cidade.
Durante alguns anos a Associação Protectora viu com bons olhos a compra deste edifício para definitiva 
sede do Asilo. Contudo, a sua progressiva degradação, a escassez de espaço para uma comunidade que, 
entretanto, havia crescido muito e que demandava uma ampliação de instalações segundo os princípios 
da pedagogia moderna, obrigou a tomar opções. Isto é, encarar, quer a hipótese da compra de um novo 
edifício, quer a sua construção de raiz. Para isso foi eleita em 11 de Outubro de 1900 uma Comissão que 
se deveria ocupar exclusivamente dessa matéria32. Assim, durante vários anos essa Comissão procurou 
obter donativos para a compra da casa, numa subscrição que abrangeu o território nacional mas tam-
bém o Brasil, reunindo uma verba que atingia mais de 9.000$000 reis em Outubro de 1912. Contudo, 
no desenrolar do processo o apoio do poder central não se fez notar, levando mesmo a um comentá-

OS EDIFÍCIOS DA ASSOCIAÇÃO  
E DO ASILO DE S. JOÃO DO PORTO
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Dormitório do primeiro 
edifício do ASJ em 1903. 
Fotografia de Aurélio da Paz dos Reis.  
PT/CPF/APR/

Recreio e jardim do primeiro 
edifício do ASJ em 1903. 
Fotografia de Aurélio da Paz dos Reis.  
PT/CPF/APR/

Material escolar da escola  
do Asilo de S. João.
Fotografia de?
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Localização do edifício sede da APASJ na  
Carta Topográfica da Cidade do Porto, de 1892. 
AHMP

rio azedo no Relatório e Contas de 1910-1911: Podemos dizer e facilmente provar que todos os governos 
da monarquia nos foram manifestamente hostis, entravando sistematicamente um problema para nós de  
capital interesse: a aquisição de edifício próprio. 
A instauração da República havia feito nascer a esperança de lhes ser concedida pelo Governo uma das 
muitas casas das congregações religiosas entretanto encerradas no Porto. Face à urgência de se conse-
guirem melhores e mais amplas instalações, a Câmara Municipal, na gerência de 1914-15, dispôs-se en-
tão a ceder graciosamente um terreno em Monte Pedral, à Constituição. Contudo, a previsão dos custos 
da obra, muito para além do capital reunido no fundo da Compra da Casa, levou ao abandono do projeto 
e à opção da compra da propriedade da Rua da Alegria nº 342 que ainda hoje é a sede da Associação e 
aloja o Internato. 
Tratava-se de uma casa construída na década de setenta do século XIX para a família do visconde de 
Castro e Sola – habitação nobre, com um belo jardim, mirante e quintal com poço. Depois de ter sido 
vendida a uma comunidade religiosa, a propriedade acabaria nas mãos do Estado durante o período da 
República, passando a alojar a Conservatória do Registo Civil. 

A boa vontade do ilustre ministro das Finanças Ex. mo Sr. Dr. Afonso Costa e 
do ilustre deputado por esta cidade Ex.mo Sr. Dr. Germano Martins, dois bons 
amigos desta instituição, e à benevolência da Ex.ma Câmara dos Deputados e 
Ex.mo Senado da República, deve a Direcção deste Asilo a obtenção do edifí-
cio. Foi no dia 1 do corrente que o Parlamento aprovou, por unanimidade, a 
proposta de lei que autorizou o Governo a vender à nossa Associação, apenas 
pelo preço inscrito na matriz predial a propriedade onde se encontrava a Con-
servatória do Registo Civil…

Relatório e Contas 1916-1917

Em 1917, com a colaboração do Ministro das Finanças Afonso Costa e do deputado pelo Porto Germa-
no Martins, que levou ao Parlamento um projeto de lei autorizando a venda do imóvel, e ainda com a 
anuência do Presidente da Comissão Executiva da Câmara, Dr. Eduardo Santos Silva, para a transferência 
da Conservatória para outro local, foi possível adquirir aquela propriedade ao Estado, por escritura la-
vrada em 10 de Março, pela quantia de 7.841$00.

Ex.mo Sr. Presidente da Associação Protectora do Asilo de S. João.

Tenho a honra de participar a V. Exª que a Câmara Municipal do Porto, na reu-
nião de ontem, depois de apreciar o pedido feito pela Direcção de que V. Exª 
é digno Presidente, aprovou a transferência do Asilo de S. João para o prédio 
onde se acha instalada a Conservatória do Registo Civil do Primeiro Bairro, na 
rua da Alegria – Saúde e Fraternidade – Porto e Paços do Concelho 15 de Maio 
de 1916 – O Presidente da Comissão Executiva Eduardo Ferreira dos Santos 
Silva
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A horta do Asilo nos anos cinquenta.
Fotografia da APISJ

Fachada do edifício antes das obras  
que viriam a alterar o último piso.

A mudança ocorreu no ano seguinte. No edifício foram instaladas as acomodações da Associação – uma 
Sala de Sessões, convenientemente mobilada, uma sala para a Secretaria e o gabinete do Conselho  
Administrativo –, bem como as dependências do Asilo. Contudo, o imóvel não dispensou obras de remo-
delação e adaptação que viriam a ter como pano de fundo o diploma publicado em 1917 contendo um 
conjunto de normas de índole técnica, higiénica e pedagógica que deveriam ser seguidas nos edifícios es-
colares, revelando essas diretivas a preocupação com o discurso médico-pedagógico que sublinhava a ne-
cessidade da existência de espaços próprios para a prática da educação física, dos trabalhos manuais, etc.33

O Relatório e Contas de 1917, publicado em 1918, descreveu as intervenções feitas, sobretudo dirigidas para 
a montagem de infraestruturas básicas mas, para lá desses trabalhos, percebe-se o cuidado em adequar 
os espaços aos novos contextos: À sala de jantar demos uma disposição mais consentânea com os modernos 
processos pedagógicos. Fizemos várias mesas onde os educandos são agrupados pelas suas idades, fazendo 
presidir essas mesas pelos Prefeitos e pelos internados mais velhos e mais bem comportados (…) Em terreno 
do jardim construímos um gabinete fotográfico com a respectiva câmara escura, destinado não só à aprendi-
zagem da fotografia, mas também a satisfazer o programa da nova reforma de instrução primária. Ministrar o 
ensino da fotografia (…) é abrir-lhes novos horizontes (…). Com esta preparação ficarão habilitados a empre-
garem-se em oficinas de fotografia, fototipia, fotogravura, etc. (…) O amplo terreno do lado sul ensaibrámo-
-lo e transformámo-lo numa bela parada, destinada a recinto de recreio e de ginástica. 
Para além do realizado, foi ainda projetada a organização de um Jardim Botânico, aproveitando as mag-
níficas condições do espaço anexo ao edifício, que se transformaria num meio prático e apelativo de 
aprendizagem para todos os internados. Porém, este foi um projeto que jamais viria a concretizar-se. 
Mercê dos efeitos da conjuntura económica, o belo jardim planeado teve de transformar-se numa horta. 
No Relatório do ano seguinte, justificava-se com estas palavras a mudança de planos:  Não nos foi possí-
vel cumprir devido ao estado anormal e carestia de todos os géneros (…). Fizemos plantações de todos os 
vegetais, os mais indispensáveis ao Asilo, de forma a termos de adquirir por compra o menos possível.34

Apesar destes contratempos, os Estatutos de 1919 que dedicaram, como referi acima, todo o Cap. III ao 
edifício e suas dependências, previam a instalação de diversos espaços à medida dos recursos da Asso-
ciação e das necessidades do desenvolvimento do Asilo, que incluíam uma Biblioteca e Museu, salas para 
aulas de instrução primária, português e francês, escrituração comercial, dactilografia e estenografia, 
música e canto coral, desenho, pintura e modelação, gabinete de ciências naturais, laboratórios de física 
e química, sala para a história natural35, gabinete de fotografia, oficinas de carpintaria e serralharia, giná-
sio, recinto para jogos, piscina, etc., a lembrar, por certo as instalações da Escola-Oficina nº 1, em Lisboa, 
e os melhores colégios da cidade.
Com um projeto tão ambicioso, que incluía muitos outros espaços destinados ao alojamento, refeições, 
áreas administrativas, etc., a construção de um pavilhão anexo ao edifício principal viria a colocar-se 
como uma realidade a prazo, na medida em que permitiria melhorar pedagógica e materialmente a vida 
dos educandos, concretizando objetivos dos Estatutos. 

A conjuntura do pós-guerra levou a diminuir drasticamente as expectativas, passando a ser encarado 
como prioridade a construção de um espaço para oficinas. O projeto esteve para se concretizar graças ao 
importante donativo enviado do Brasil, em 1937, pelo comendador Paulo Felisberto Peixoto da Fonseca, 
que expressamente declarou a sua anuência a tal destino. O Estado chegou mesmo a comparticipar a 
obra, mas o desencadear da 2ª guerra, a subida brusca dos preços de alguns materiais de construção e a 
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escassez de outros, obrigaram a suspender essa comparticipação e a adiar o projeto, para o qual já havia 
sido elaborado um caderno de encargos. Nessa sequência, foram realizados apenas trabalhos pontuais 
urgentes, pelo que, na ata da reunião da Direção de 27 de Abril de 1943, surge um agradecimento do 
Provedor, António Macedo, ao arquiteto António Júlio Teixeira Lopes por ter realizado graciosamente o 
estudo e projeto, bem como o acompanhamento das obras: Foi V. Exª o nosso melhor colaborador e tão 
generoso que recusou os bem merecidos honorários em favor do Cofre deste Asilo.
Já em contextos do pós-guerra, o plano evoluiu para a edificação de um pavilhão polivalente que deveria 
acolher além de oficinas e ateliers, novos dormitórios, balneários e enfermaria. Contudo, o velho edifício, 
tornado demasiado exíguo para as necessidades, há muito que estava privado de obras significativas de 
adaptação e consolidação, ameaçando ruína em algumas zonas. Face à urgência, foram sendo feitas obras 
de reparação indispensáveis, para as quais muito contribuíram, por falta de verbas do ASJ, os membros 
dos Corpos Gerentes através de dinheiro próprio ou de materiais das suas empresas. Paralelamente, foi 
encarregado Heitor Bessa, antigo educando, de elaborar um projeto para a construção de uma nova co-
bertura da escadaria, que após adjudicação foi realizada sob a sua orientação.  Contudo, a falta de meios 
para a almejada ampliação das instalações levara ao envio, em Abril de 1956, de um pedido à Fundação 
Gulbenkian para a concessão de um subsídio. A resposta, positiva, chegou em Julho do ano seguinte: 
Temos o prazer de comunicar a V. Exas que o Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian 
deliberou conceder a esse Asilo um subsídio único e extraordinário de ESC. 50.000$00, para ampliar as ac-
tuais instalações, de modo a elevar o número de beneficiários ao mínimo de cem. (….) Junto remetemos o 
cheque (…) na importância acima indicada.36 

A obra não foi, no entanto, realizada. Em 1961, a empena traseira do imóvel entrou em colapso, pondo 
em perigo a integridade física de todos os utentes. O arquiteto Corte-Real ofereceu, então, o projeto e 
a orientação das obras para remodelar toda essa área. Estas intervenções e outras a que se procedeu 
nos anos seguintes viriam a ter o apoio de diversas entidades e empresas a que o ASJ recorreu através, 
sobretudo, de pedidos e solicitações do Diretor Júlio Semedo. Só em Julho de 1963 foi longa a lista de 
agradecimentos que incluiu as empresas Secil, Sonae, a Sociedade André Michon, Costa Lima, Ldª, etc.
Contudo, as obras no velho edifício não faziam esquecer a necessidade de instalações adequadas. Por 
isso, no Memorial que devia acompanhar um documento a enviar à Fundação Gulbenkian em Fevereiro 
de 1963, pedindo de novo o seu apoio, o Diretor não deixava de expor as vantagens da construção do 
almejado pavilhão e a necessidade de encontrar receitas para cobrir as despesas consequentes a um au-
mento do número dos educandos: A realização integral de tão bom melhoramento dava-nos a faculdade 
de admitirmos maior número de crianças e melhorarmos as condições de higiene e conforto de todas, mas, 
para tanto, era preciso procurar novas fontes de receita que cobrissem sem receio o aumento das despesas 
mensais e estas com segurança, só poderiam atingir-se se, na área dos grandes quintais, construíssemos um 
ampla garagem ou um bloco residencial de assegurado e vultuoso rendimento.
Só na gerência de Carlos Cal Brandão de 1966/1967, e de novo com o apoio do arquiteto Corte-Real, 
viriam a ocorrer outras intervenções nas áreas mais problemáticas, nomeadamente para evitar o perigo 
de incêndio e para criar melhores condições de vida aos educandos. Mas, apesar dos custos envolvidos, 
só possíveis pelo apoio de amigos e benfeitores, dez anos depois já era constatada de novo a urgência 
de um reforço estrutural de toda a armação dos telhados e um arranjo de todos os tetos, confirmando o 
desgaste da construção. 
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No âmbito da gestão financeira e segundo o § 55º dos Estatutos da Associação Protectora do ASJ de 
20 de Junho de 1891, a partir da instalação do Asilo, os fundos dividir-se-iam em permanentes e dis-
poníveis, sendo que os primeiros se compunham das joias dos sócios, dos donativos feitos com essa 
cláusula e com metade do saldo positivo de cada ano. O fundo disponível agrupava as quotas mensais, 
os donativos feitos com esta finalidade, além de juros e outros rendimentos do fundo permanente e de 
metade do saldo positivo do ano anterior. Estas disposições viriam a ser alteradas no capítulo Fundos  
pelos Estatutos de 1919, que passaram a incluir também as rubricas Obras e Melhoramentos Pedagó-
gicos, bem como integraram no art.º 3º o rendimento da locação de almofadas em divertimentos pú-
blicos ou particulares e o produto de espetáculos, subscrições ou outros meios de obter receita. Ficavam  
assim gizadas as diretrizes da sustentação financeira da instituição. 

Como se mencionou anteriormente, os promotores das casas de caridade particulares tiveram de se de-
frontar com a perceção constante de uma perenidade impossível de assegurar, pela ausência de finan-
ciamentos permanentes. Essa realidade obrigou-os a uma planificação a curto prazo e a uma gestão 
muito pragmática dos recursos obtidos, obrigando igualmente a uma constante ação de angariação de 
fundos. 
Com este cenário em perspetiva, analisei os mapas de receitas anuais da APASJ que demonstram clara-
mente o peso escasso das verbas relativas às jóias e quotas dos sócios, em comparação com o papel dos 
donativos, que constituíam, de facto, a pedra basilar da sua sustentação económica e financeira. Mas, 
entre umas e outros, como acontecia com as instituições congéneres, foi preciso procurar outras fontes 
de receita e a Associação fê-lo logo desde 1892. Assim, a partir de uma proposta de Aurélio da Paz dos 
Reis e seguindo o que já se vinha fazendo no Asilo de S. João de Lisboa, foi introduzida a prática da lo-
cação de almofadas para os lugares de galeria das casas de espetáculos, que se viria a tornar ao longo 
dos anos uma regular fonte de rendimento. Ainda em 1907 o ASJ dispunha do exclusivo desse aluguer 
em todas as casas de espetáculos da cidade, embora o viesse a perder mais tarde pela concorrência de 
outras instituições de beneficência, ou por contratos que essas casas, ou os clubes desportivos vieram a 
fazer com empresas que se encarregavam desse serviço. 

Os asilos são como uma espécie de termómetros sociais  
que acusam e reflectem as oscilações da economia colectiva 

Relatório e Contas 1914-1915

RECURSOS FINANCEIROS

Bilhete de aluguer 
de almofada. 
Desenho do  
Regente Cerdeira.
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Sr. Ministro do Interior

Excelência

Há mais de 50 anos que algumas instituições de caridade desta cidade  
alugam almofadas em todos os lugares públicos de diversões, teatros, cam-
pos de jogos, quer ao ar livre quer em recintos fechados. Desta prática resulta 
uma receita de cerca de 20% do total dos seus orçamentos e a sua falta cons-
tituiria uma grave situação económica, já de si precária. Acontece, porém, que 
a Direcção do Futebol Clube do Porto está no propósito de lhes anular tão 
apreciada receita, passando a fazer tal aluguer por conta própria (…) Trocá-
mos Correspondência com a referida Direcção do Clube e ainda foi solicita-
da a reconsiderar pelos seguintes organismos: Associação dos Jornalistas e  
Homens de Letras do Porto, Liga Portuguesa de Profilaxia Social, Clube Fenia-
nos Portuenses, Ateneu Comercial do Porto e Rotary Clube do Porto. Apesar 
de tudo não se obteve decisão favorável. (…) Nestes termos e porque o uso 
de tantos anos constitue um direito privativo das casas de caridade, rogamos 
a V. Exª a suprema protecção de que tanto precisamos em defesa dos pobres. 
A Bem da Nação

Porto, 24 de Março de 1952

Pela Associação Protectora da Infância
Pelo Asilo de S. João37

Com a mesma finalidade, foi instituída, em 1893, uma outra prática que viria a representar também uma 
quota importante dos proventos do Asilo e que consistia na presença dos internados nos serviços fúne-
bres – funerais e missas de sufrágio – de benfeitores, sócios ou público em geral. Esta atividade envolvia 
as funerárias da cidade como intermediárias ou promotoras da presença das crianças e traduzia-se, de-
pois, em esmolas dirigidas ao Asilo pelas famílias enlutadas. Apesar da recetividade a este serviço por 
parte de largos sectores da população e da consequente longevidade dele, nem sempre houve unanimi-
dade quanto à legitimidade do ASJ. A imprensa fez-se por vezes eco desses pontos de vista.

“Um abuso intolerável
Todos sabem que o Asilo de S. João é uma instituição de carácter genuinamente 
maçónico… Muitos sabem que os educandos costumam comparecer aos actos 
fúnebres que se fazem em sufrágio das almas de quase todas as pessoas… o 
recorrer à caridade dos católicos constitui uma ousadia inqualificável, e aos 
mesmos católicos imperiosamente cumpre não patrocinar… É uma instituição 
maçónica? Pois os mações que a sustentem. Assim é justo, assim deve ser.”

Jornal A Palavra, 9-09-190838

Os donativos podiam chegar de forma indireta, como acontecia com as presenças nos serviços fúnebres, 
ou traduzir-se desde logo em dinheiro, oferecido através da angariação realizada pela imprensa, ou dei-
xado nas caixas de esmolas espalhadas por vários estabelecimentos comerciais39, ou obtido através de  , 
de sorteios, das receitas de espetáculos, ou de solicitação expressa perante uma pessoa, uma instituição, 
uma empresa e, como aconteceu frequentes vezes, perante os Grémios da Maçonaria40. 

Ainda que com menor expressão do que os donativos em dinheiro, as ofertas em géneros e em espécie, 
constituíram um valor inestimável, sobretudo quando se tratava de bens alimentares e de artigos de 
vestuário destinados às crianças. A alimentação tinha constituído desde o primeiro ano de vida do Asi-
lo uma preocupação dos fundadores, que pretendiam proporcionar às crianças que chegavam, muitas 
delas desnutridas, refeições sadias e abundantes, procurando sempre géneros de primeira qualidade. A 
conjuntura da Grande Guerra e os maus anos agrícolas deitaram por terra todas as veleidades de ser 
cumprida uma planificação das dietas com base científica e, como aconteceu à maioria da população, 
desapareceram das mesas de refeição muitos alimentos cujos preços se tinham tornado proibitivos. As 
atas da Direção referem com uma impressionante regularidade as dificuldades enfrentadas e as ten-
tativas para as ultrapassar: Tendo o preço do açúcar atingido uma alta exorbitante, a Direcção estudou a 
maneira mais prática de modificar a ração alimentar dos internados. Pôs de parte o café, o chá, o açúcar e a 
manteiga, conseguindo assim uma economia diária, sem, contudo, ficarem os internados mal alimentados.  
Relatório e Contas 1914-1915.

Em 1917, com a mudança de instalações para o novo edifício, foi necessário levantar mais uma vez o Asi-
lo. Era uma época de grandes dificuldades para todos e os donativos vinham diminuindo desde o início 
da guerra, mas, face aos apelos da Direção que se dirigiu expressamente a industriais e comerciantes da 
cidade, tudo o que era essencial em termos de louças, roupas de cama e mesa, tal como utensílios para 
a casa, apareceu, como também livros escolares e mapas para a sala de aula, num conjunto notável de 
ofertas. Outro tipo de bens revelar-se-ia igualmente precioso, nomeadamente o que estava relacionado 
com o vestuário das crianças, fonte importante de despesa, como o cotim e o riscado para as fardas, a 
chita para os bibes,  as alpercatas e os sapatos, as peúgas, as camisolas, os bonés. Novamente se assistiu 
a uma resposta generosa por parte de fábricas de tecidos e de calçado, de armazéns de retalho e de ca-
sas comerciais da cidade. Neste pico de dificuldades, a Associação recorreu mais uma vez aos Grémios 
maçónicos, oficiando para que todos os seus membros se tornassem sócios e protetores do Asilo.
Os donativos podiam traduzir-se, ainda, de forma diferente, isto é, em títulos – papéis de crédito, obriga-
ções, ações, certificados de renda perpétua –, e em legados, cuja proveniência era muito diversa, tanta 
quanto o seu valor. Nos primeiros anos estas rubricas foram pouco expressivas mas, por exemplo, na 
gerência de 1907-1908, o Asilo recebeu vinte e dois legados que se traduziram em inscrições que iam 
dos 15$000 réis aos 500$000 réis, e em dinheiro, dos 10$000 réis a 1.000$000 de réis. Uns legados eram 
atribuídos sem ónus, outros com encargos de missas ou de os internados acompanharem os funerais. 
Acrescente-se que um grande número desses legados era repartido por outros estabelecimentos desti-
nados à infância desvalida da cidade do Porto, tais como o Asilo do Terço ou das Meninas Desamparadas 
sendo alguns deles provenientes do Brasil, onde a comunidade com laços ao país não deixava sem res-
posta as solicitações que lhe eram feitas.
Nos anos da República surgiram ajudas da Câmara Municipal traduzidas quer em subsídios quer em 
donativos pontuais. Se fizera sentido o remoque do Relatório e Contas de 1910-1911, de que a Câmara 
Municipal do Porto somente de há dois anos para cá de nós deu fé (…) mandando inscrever no seu orçamen-
to a verba de 100$000 réis destinada a este asilo…, a edilidade republicana não conseguiu responder às 
muitas solicitações que lhe chegavam de todo o lado, encontrando, apesar de tudo, na presidência de 
Eduardo Santos Silva e do seu programa de unicipalização das subsistências, uma ajuda importante no 
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contexto da guerra e do agravamento progressivo da carestia de vida. Ainda no início do ano de 1918 
o Presidente da Comissão Executiva da CMP recebia uma delegação do ASJ com uma gentileza inexcedí-
vel e se ofereceu para coadjuvar o Asilo em tudo o que estivesse ao seu alcance41. Contudo, os meios eram  
escassos para concretizar as intenções nesse alargado contexto de dificuldades.
Em Julho de 1912, na sequência de uma visita do Governador Civil e do Juiz Presidente da Tutoria Central 
da Infância, o Asilo de S. João recebeu o primeiro subsídio do Governo da República, mas foi somente 
em 1919, durante uma deslocação ao Porto, que o Ministro do Trabalho e da Previdência Social42 tomou 
contacto direto com o Asilo. No decorrer dessa visita, José Domingues dos Santos deixou, além de uma 
mensagem no Livro de Visitantes, um donativo de 1000$00, ao abrigo das disposições legais. Em con-
sequência, ficou lavrado em ata o seguinte comentário, justificativo dos lamentos expressos ao longo 
dos anos: É a primeira vez que o Estado, espontaneamente, por intermédio de um dos seus mais distintos 
representantes se dignou voltar os olhos clementes para este orfanato43. Na verdade, face às condições de 
precariedade destas casas de beneficência, começou a assistir-se, progressivamente, à entrega de do-
nativos mais vultuosos como veio a acontecer no início de 1923, em que foram recebidos 10 000$00 do 
mesmo Ministério do Trabalho, duplicando o quantitativo anterior, o mesmo acontecendo com a CMP 
que passou o donativo anual de 300$00 para 1000$00. Importa recordar que essas ajudas se justifica-
vam plenamente face às carências vividas pelas instituições. 
No ASJ, nesse final do ano faltava de novo quase tudo: já não havia lençóis para todas as camas, nem 
camisas para todas as crianças, que andavam frequentemente descalças.

É benemérita a instituição. Educar os novos no amor da liberdade, ensinar-
-lhes a amar a Pátria e a República é a missão de todos os portugueses que têm 
uma confiança serena e ilimitada no futuro da nossa raça. Aos seus fundadores 
e directores aqui presto o culto do meu respeito e admiração.

Alfredo de Magalhães 23 Outubro 1918

Ministro do Trabalho

Para acorrer às necessidades mais prementes organizaram-se na cidade várias récitas natalícias em favor 
das casas de caridade. O Comércio do Porto de 20 de Dezembro de 1923 explicava aos seus leitores uma 
das razões da crise, nos seguintes termos: Os numerosos estabelecimentos de caridade que existem nes-
ta cidade atravessam uma crise dolorosa. Estas instituições, que por expressa imposição da lei são obriga-
das a converter os seus capitais em títulos de dívida pública, vêem cerceados os seus rendimentos porque o  
Estado, sob o ponto de vista de pagamento de juros desses valores não tem acompanhado a desvalorização 
da moeda.
Este era, de facto, um dos fatores que corrompia o equilíbrio financeiro das instituições. Por isso, as so-
luções pontuais que iam sendo encontradas serviam apenas como paliativos. No ASJ testemunham-se 
claramente estas realidades. As crianças cresciam rapidamente, o vestuário e o calçado precisavam de 
renovação todos os anos. Em tempos de carestia tornava-se incomportável fazê-lo para um tão grande 
número de educandos. Era, então, a vez de se socorrerem dos amigos do Asilo. Nesta altura, várias fá-
bricas de tecidos acorreram às necessidades – Manuel Pinto de Azevedo contribuiu com o cotim para 
os fatos de verão, o Interposto Comercial e Industrial do Norte com o riscado para os bibes, enquanto 
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a Fábrica de Tecidos Rio Vizela e a Matos & Quintães enviaram dinheiro, tal como o fez a Companhia de 
Moagens Harmonia, entre várias outras. E como o fim de 1924 se adivinhava particularmente difícil, vá-
rios Grémios, como o Progredior e o Luz do Norte, reuniram verbas provenientes de quotizações, e alguns 
sócios do Grémio Vitória, organizados em comissão, procederam a uma recolha de géneros alimentícios 
junto de numerosos estabelecimentos comerciais da cidade, com excelentes resultados – 390Kg de ba-
calhau, 1292 Kg de arroz, 70 Kg de massas, 210 kg de açúcar, etc. –, que era um saldo significativo, tendo 
em conta os gastos mensais da instituição44.
Referiu-se acima que os donativos conseguidos através do acompanhamento de funerais constituíram 
ao longo de muitos anos uma importante entrada de recursos. Porém, a partir de 1929 a Liga Portugue-
sa de Profilaxia Social lançou uma campanha contra a incorporação das crianças dos asilos nos serviços 
fúnebres, que recebeu o apoio de importantes personalidades da cidade. Em consequência, em 1933, a 
Câmara Municipal proibiu a participação das crianças dos seus estabelecimentos asilares nessas cerimó-
nias. Neste contexto, progressivamente, algumas das instituições privadas, como o ASJ, foram cessando 
com essa tradicional presença nos funerais, desaparecendo, ao mesmo tempo, aquilo que fora uma re-
gular fonte de receita45. 
Nos Relatórios e Contas que precederam os anos do eclodir da 2ª Guerra já se falava da tremenda crise 
económica que faz o asilo atravessar uma fase bastante difícil. O número de sócios havia tido uma quebra, 
não muito acentuada mas progressiva. Veja-se que, se em 1932 ainda estavam inscritos 1035 sócios, 
eles eram apenas 794 em 1936, 775 no ano seguinte, com uma ligeira recuperação em 1938 – 782 -, mas 
com nova quebra em 1939, quando se contabilizaram em Dezembro 749 sócios. A guerra contribuiu, 
por certo, para diminuir ainda mais esses números, sendo que no final de 1940 contavam-se apenas 709 
inscritos. 
As dificuldades financeiras tornam-se amplamente visíveis pela consulta desses Relatórios e Contas que, 
a partir de 1939, se apresentaram a público de forma muito modesta e num reduzido número de pági-
nas, – nada de semelhante aos longos e completos relatórios de outros tempos -, porque, explicava-se 
Começam a sentir-se as consequências da luta gigante que enluta o mundo inteiro e nas casas de caridade 
como esta as receitas não conseguem acompanhar a brusca subida de preços46. A guerra afastara, sem 
dúvida, uma parte considerável dos habituais contribuintes nos peditórios das associações beneficen-
tes. Isso refletiu-se também no ASJ que, anualmente, foi contabilizando sócios eliminados por falta de 
pagamento das quotas47. Em contrapartida, os sócios que permaneciam foram sendo solicitados para 
aumentar as suas contribuições. Em 1942, 1943 e 1944 António Macedo, na linha do que já vinha aconte-
cendo antes, subscreveu, enquanto Provedor, circulares enviadas a amigos do ASJ, pedindo o auxílio em 
favor de tantas crianças aqui internadas, referindo-se às dificuldades resultantes da subida geral de preços, 
a ponto de  48. Na realidade, naqueles dois primeiros anos o ASJ não foi contemplado com verbas do fun-
do de Assistência que outras instituições receberam, tais como a Oficina de S. José e o Asilo do Terço. Em 
1944, esses dinheiros só chegaram mesmo em Novembro e Dezembro. Desta forma, aquelas iniciativas, 
que se enquadravam nas ações anuais de angariação de fundos, eram imprescindíveis e tiveram algum 
eco positivo. Contudo, as circunstâncias não eram de molde a garantir o mesmo rol de donativos, ainda 
que as atas refiram com regularidade a apresentação de propostas para novos sócios benfeitores. 
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Oferta da Cooperativa  
do Povo Portuense. 1962

Ofício do Provedor António Macedo 
solicitando apoio económico para  
a sustentação do Asilo. 1944.

Nestes momentos mais difíceis a imprensa amiga dava também o seu apoio. Em Janeiro de 1945, foi a vez 
do jornal República. Na rubrica República no Porto, e referindo-se aos Problemas de Assistência na difícil 
conjuntura da guerra, afirmava: O Asilo de S. João, um dos maiores monumentos do Porto, educador de 
crianças de quem faz homens válidos, vê-se a braços com o problema da manutenção de muitas dezenas de 
rapazes que lhe estão confiados (…). Há necessidade de socorrer, particular e oficialmente estas instituições 
de bem-fazer (…) O Asilo de S. João merece o auxílio de todos, não o esqueçamos!49 Eram palavras compro-
metidas que devem entender-se nesse contexto.
Já no período do-pós Guerra, mesmo tendo em conta os subsídios de cooperação do Subsecretariado 
de Estado da Assistência50, as condições de sobrevivência do ASJ continuaram precárias. Importa recor-
dar que os montantes distribuídos pelas instituições de beneficência obedeciam a diversos critérios, 
nomeadamente o número de pessoas beneficiadas e o alcance humanitário da ação. De qualquer forma, 
entre instituições similares, o ASJ recebia a quantia mais baixa e sempre com alguma desproporção 
quando comparado com o número dos educandos de outras casas51. A constatação dessa realidade le-
vou o Conselho Administrativo a decidir angariar novos associados, bem como conseguir mais sócios 
beneméritos, tentando igualmente outras estratégias para conseguir dinheiro, como a organização de   
de prendas. Tornava-se premente arranjar dinheiro para a alimentação das crianças, justificando assim 
a negativa dada à Legião Portuguesa que se oferecera para gerir a cozinha do Asilo52, evitando desse 
modo uma intromissão absolutamente indesejável. Como correspondendo a essa urgente necessidade, 
foi recebido um importante donativo da Associação dos Armadores Marítimos e Agentes de Navegação 
do Porto e Leixões em Fevereiro de 195153, e muitos dos sócios contribuintes converteram-se, de facto, 
voluntariamente em benfeitores aumentando com essa medida substancialmente as suas quotas. En-
tre eles contavam-se os advogados Mário Montalvão Machado, José Sá Carneiro de Figueiredo e vários 
membros da família Cal Brandão. 
O ano de 1957 ficaria marcado pela posse de novos Órgãos Sociais, para os quais entrava pela primeira 
vez Artur Santos Silva, como Presidente da Mesa da Assembleia Geral, substituindo António Macedo que 
ocupara o cargo durante nove anos. Armando da Costa Lima, que havia sido Provedor ao longo de dois 
triénios, mantinha-se no lugar e Mário Cal Brandão era o seu 1º Secretário. No final do ano, seria a vez 
de se alterar a Direção do ASJ, saindo Valentim Mascarenhas, que pediu exoneração por doença. Entrava 
para o seu lugar Júlio Semedo que iria assumir, na direção da Casa, funções que até à altura eram do 
domínio do Conselho Administrativo, nomeadamente no apoio à gestão financeira. Os tempos eram difí-
ceis e a APASJ tinha encargos pesados, quer com o sustento dos seus jovens utentes, quer com o pessoal 
necessário à manutenção da Casa, apesar dos baixos salários auferidos54. E, apesar da forma parca como 
tudo era gerido, uma realidade se vinha impondo no final de cada gerência: a de um défice permanente 
de alguns milhares de escudos, só ultrapassado cada ano pela ajuda dos donativos do Natal. Face a es-
tas realidades, uma das prioridades de Júlio Semedo foi apresentar propostas que trouxessem alguma 
rentabilidade ao Asilo. Entre elas figurava a construção de uma piscina nos terrenos do ASJ, e que seria 
a maior da cidade, para uso dos internados, com classes de natação, e para exploração pública durante 
o verão, bem como a organização de espetáculos de ginástica, com a colaboração de várias classes do 
Futebol Clube do Porto. Paralelamente, pretendia dirigir ofícios a diversas entidades solicitando apoios 
para a instituição.
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Num desses ofícios, enviado em Fevereiro de 1963 à Fundação Gulbenkian, Júlio Semedo, ao justificar o 
pedido de ajuda, afirmava: O peditório de Natal e a locação de almofadas, sempre de resultados imprevisí-
veis, pois depende de tantas circunstâncias ocasionais, constitui, ainda assim a mais salutar certeza de 2 a 3 
meses de subsistência. (…) Conta ainda esta Instituição com subsídios oficiais: 1 416$60 da Direcção Geral 
de Assistência e 47$10 da Câmara Municipal do Porto – verbas mensais. A despesa mensal média é de 18 
000$00. Para a manter neste limite houve que transformar o director da instituição num verdadeiro mendi-
go, reduzir a admissão de crianças e conceder às existentes o “suficiente” da sua manutenção. Albergam-se 
aqui, neste momento cerca de 50 crianças. Recebem alojamento, alimentação, vestuário, calçado, assistên-
cia médica, educação e instrução…55

O envio daquele ofício coincidiu precisamente com a tomada de posse, como Provedor, de Manuel Vasco 
de Sousa, numa equipa que contava, pela primeira vez no Conselho Administrativo com o advogado 
Carlos Cal Brandão como Secretário. Na gerência de 1966/1968 era já este o Provedor, assumindo de 
forma desassombrada o desejo de manter as tradições da casa56. O seu discurso de tomada de posse foi 
significativo, ao fazer ressaltar a importância quase exclusiva da ajuda dos sócios e benfeitores na sobre-
vivência da Instituição, mas assumindo a responsabilidade da equipa que dirigia em encontrar respostas 
para as dificuldades vividas.
Nessa circunstância, o Diretor, Júlio Semedo, demonstrou os fatores condicionantes da diminuição das 
receitas, que passavam não só pela escassez de subsídios, mas também pelo aumento do custo de vida 
que vinha contribuindo de forma decisiva, quer para o retraimento dos sócios benfeitores, quer para a 
quebra dos rendimentos habituais da Casa, nomeadamente a locação de almofadas. Tudo isso obrigara 
já à redução de despesas, nomeadamente na alimentação. E afirmava ainda no seu Relatório: A alternati-
va de reduzir o número de internados, entregando-os à rua ou ao drama doméstico de onde vieram, repugna 
à nossa consciência; reduzir a sua subsistência, substituindo a carne e o peixe por farinha de pau, igualmen-
te nos repugna porque estaríamos deliberadamente a criar crianças enfezadas (…) Tudo isto representaria 
faltar ao nosso dever para com a sociedade portuguesa, canalizando crianças para sanatórios ou para a 
invalidez, aumentando os problemas de quem superintende nestes assuntos.57 Nestes termos afigurava-se-
-lhe pertinente e absolutamente necessário solicitar apoio, apesar dos precedentes, quer à Direção Geral 
de Assistência, quer à Comissão Municipal de Assistência. 
Contudo, com a nova equipa do Conselho Administrativo, e com Júlio Semedo como Diretor, assistiu-se 
a um aumento significativo de sócios que se poderá justificar pela ação combativa e dinâmica junto de 
confrades e de personalidades da oposição58. A confirmar esta leitura, temos as afirmações de Júlio Se-
medo numa reunião em Maio de 1969 que, numa atitude inédita para um Diretor, referia a necessidade 
da recondução dos membros do Conselho Administrativo para que se não quebrasse o ritmo de pro-
gresso e o vivo interesse pela instituição. Nesse sentido, foi apresentada em 29 de Junho uma proposta à 
Assembleia, possivelmente também da iniciativa de Semedo, reiterando que, para além do louvor e preito 
de justiça que possa representar, permitirá que não se quebre o ritmo da sua actividade e levem a bom termo 
os trabalhos em curso59.
Porém, e apesar de todos os esforços, ao encerrar o triénio a perceção era de que o Asilo não tinha con-
dições financeiras para manter o pessoal menor (nove pessoas) exigido pela permanência de quarenta 
crianças internadas. Os ordenados pagos eram tão baixos que o pessoal se foi despedindo, não apa-

recendo candidatos aos lugares vagos. Houve necessidade de suprir as faltas através do trabalho dos 
próprios educandos na confeção das refeições, na limpeza da casa, etc. 
Perante os reiterados pedidos de apoio à Direção Geral de Assistência, veio uma resposta em mão da 
respetiva Inspetora que, ao contrário do que era esperado, não apresentou nenhuma solução financeira, 
mas aconselhava a venda da casa e terrenos anexos, que poderiam atingir no mercado valores muito 
significativos, e a transferência do Asilo para os arredores da cidade, ou para um concelho vizinho, cum-
prindo-se, desta forma, a norma da Base VI do mencionado Estatuto da Assistência Social. A proposta 
contudo foi liminarmente rejeitada. 
Se a falta de recursos penalizava fortemente a vida dos educandos do ASJ, muitas das dificuldades vivi-
das eram obviamente partilhadas por outras instituições similares. A esse propósito, O Século, em 14 de 
Julho de 1968, numa rubrica intitulada O Século no Porto, dedicou a Nota de Abertura aos problemas com 
que se defrontavam algumas instituições particulares de assistência, que, desde a 1.ª guerra eram obri-
gadas a pedir constantemente a ajuda dos poderes públicos, já que a legislação as constrangia, quer na 
forma de aplicação dos seus fundos, quer na administração das rendas dos prédios recebidos em lega-
dos. Essas rendas, congeladas numa medida que se pretendeu de alcance social, não permitiam por vezes, 
nem mesmo obter rendimento para a conservação dos edifícios. Mas o artigo de opinião ia mais além, 
denunciando as desigualdades que distinguiam algumas das casas de assistência face aos subsídios 
públicos. Em relação ao Porto, assinalava a diferença de ajudas que a Câmara Municipal disponibilizava, 
por exemplo, às Oficinas de S. José, amparadas com largueza, enquanto, muito pouco, era concedido ao 
Asilo de S. João, Asilo Profissional do Terço e Associação Protectora da Infância. 
Entretanto, a ausência de providências oficiais e o silêncio da Direção Geral de Assistência face à ne-
gativa de venda do edifício pareciam conduzir, em última análise, para uma solução drástica, isto é, a 
diminuição do número das crianças acolhidas. Mas, no meio das dificuldades as ajudas, como sempre, 
não deixaram de chegar. A campanha de Natal de 1968 obteve, mais uma vez, um excelente resultado. 
A fábrica Coelima de Albano Coelho Lima oferecera um valioso donativo; o aluguer das almofadas, feito 
pelos próprios educandos em vários locais, resultara bem. Apesar de tudo, continuava a fazer-se sentir 
uma diminuição muito acentuada das ofertas ao longo do ano, tal como acontecia na generalidade dos 
estabelecimentos de caridade. Com estas dificuldades, a gestão da casa tinha de continuar a ser feita 
muito a partir das dádivas obtidas pelo Natal e dos donativos, legados e do produto das almofadas, que 
iam chegando de forma aleatória. 
O apoio financeiro às instituições de caridade passava muito por atos individuais de generosidade que, 
obviamente, se faziam sentir de forma mais assídua quando as condições eram mais difíceis. Os mem-
bros dos Corpos Sociais estavam sempre na primeira linha dessa ajuda e os do ASJ não foram exceção. 
Aqueles que dispunham de maior largueza económica inúmeras vezes distinguiram as crianças com va-
liosas ofertas, como sucedeu, por exemplo, nesses anos, com Élio Amorim, José da Costa Nogueira, Fer-
nando Azeredo Antas e tantos outros.
Finalmente, em 1972, tiveram lugar significativas mudanças. Financeiramente, assistiu-se à entrega de 
dois importantes legados. Um, de D. Domingas Manuela Torres Neiva, que em vida fora benfeitora do 
Asilo, no valor de 100 000$00, e outro de D. Mabília Sousa Santos no valor de 60 000$00. Ambos, em 
conformidade com a lei, foram convertidos em títulos de renda perpétua. Por outro lado, chegaram a 
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bom porto as negociações com a Direcção Geral de Assistência/Instituto de Família e Acção Social que se 
vinham desenrolando há largos meses com o fim de integrar em novos moldes o ASJ. Face à confirmação 
que os os Estatutos iam ser respeitados nos seus tradicionais sentimentos, não havendo o propósito de 
destruir o que estava feito, mas pelo contrário o desejo de melhorar a colaboração tida como legítima e 
justa, o Conselho Administrativo decidiu levar o assunto à Assembleia Geral da APASJ que, em reunião 
de 26 de Novembro, cumpridas as formalidades legais, decidiu favoravelmente a mudança da designa-
ção para Internato de S. João, perdendo assim a anterior e deprimente designação60. As negociações e o 
acordo com a Direcção Geral de Assistência/Instituto da Família e Acção Social traduziram-se em diver-
sos benefícios para a instituição. Desta forma, o subsídio anual de 17.000$00 passou para 180 000$00 
dividido e pago por trimestres. Além disso, aquele Instituto comprometia-se a pagar os vencimentos do 
Director, equiparados aos dos de outras instituições, bem como de uma educadora-orientadora, lugar 
criado por aquela entidade mas sem interferência nos assuntos privados da instituição, ficando sob ju-
risdição do Diretor. Era conferido igualmente um subsídio suplementar de 50.000$00 para a renovação 
total da sala de aula, obedecendo aos modernos conceitos de pedagogia e psicologia. 
No ano seguinte, foram ainda recebidos os legados de João Pacheco Nunes, de 60 000$00 e o de D. An-
drelina Barbosa Pinto que atingia uma soma superior aos 500 contos. Na ata de 4 de Dezembro de 1974 
constatava-se que, pela primeira vez, a Instituição tinha na sua conta da CGD um saldo superior a 1000 
contos. Sob o ponto de vista financeiro ultrapassara-se uma longa história de dificuldades e incertezas.
 

DAS QUESTÕES EDUCATIvAS E 
PEDAGÓGICAS À INTEGRAÇÃO 
PROFISSIONAL (I)

A instrução é um dos pontos capitais a atender para  
que esta casa de caridade possa desempenhar cabalmente  

a sua missão, pois a instrução e a beneficência completam-se  
para fazer da crisálida de hoje a borboleta de amanhã 

Relatório e Contas 1900-1901

Os princípios orientadores

Ainda que no ato da sua criação não tenha sido manifesta a preocupação de explanar qualquer projeto 
educativo e pedagógico para o Asilo de S. João, em 1892 o sócio fundador António Sequeira Ferraz61 
apresentou à Direção um plano de ensino de que, no entanto, se desconhecem os conteúdos. Contudo, 
ao longo dos anos que se seguiram foram-se tornando visíveis os princípios orientadores, que deveriam 
marcar a educação das crianças, e as perspetivas pedagógicas que se tinham em vista para a sua ade-
quada formação intelectual. Há valores defendidos desde a primeira hora, como quando se declara a 
intenção de lhes gravar no coração os sentimentos de carinho, de trabalho, de economia, de docilidade, de 
respeito, de honra e consideração para com os demais, num programa que devia proporcionar a conscien-
cialização cívica do cidadão. Essa imensa tarefa justificava, por isso, que no Internato a educação não se 
pudesse resumir somente ao ensino das primeiras letras, procurando municiar-se a criança para fazer no 
futuro as escolhas certas, de forma a construir o seu destino fora dos atavismos inerentes à condição 
dada pelo seu nascimento, ou por um conjunto de circunstâncias penalizadoras.
Se no domínio educativo foram sobretudo essas considerações de formação para a cidadania que pre-
valeceram, no campo pedagógico pretendia-se que os princípios fossem sistematizados. O interesse por 
algumas vertentes de um modelo pedagógico caro aos círculos republicanos é manifesto na hora de es-
tabelecer o primeiro Regulamento Pedagógico do Asilo, sendo a Comissão de Redação incumbida pela 
Direção de ouvir Bernardino Machado, um dos pedagogos portugueses mais ilustres do tempo, antes de 
apresentar o seu projeto. Na carta que lhe foi endereçada, de 7 de Novembro de 1900, é assumido que 
não estava ainda definida de forma clara a orientação educativa a ministrar às crianças: Relativamente re-
cente a instituição do Asylo não tem elle clara e definida a orientação educativa que deve ministrar às crean-
ças a quem dá o pão e o agasalho (…) pedindo a V. Exª a sua opinião sobre a melhor orientação a imprimir à 
educação das creanças asyladas e o seu conselho sobre o que interessa à moral e à saúde e orientação dellas 
por maneira que, com os limitadíssimos recursos da instituição possamos crear cidadãos fortes de corpo e 
da alma prestantes à pátria e à humanidade62

Essa indefinição prendia-se sobretudo com o futuro profissional dos internados, ainda que tenha sido 
manifesto, desde a primeira hora, que o ASJ não iria seguir, por exemplo, o caminho do asilo do Ter-
ço, não só pela componente profissional que este introduziu, incluindo-a na sua própria designação, 
mas também pelo tipo de recrutamento inicial das crianças63. Note-se que a modéstia dos seus recursos 
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não foi impeditiva do ASJ adotar modernas práticas educativas, nomeadamente em uso em colégios da  
cidade dirigidos aos filhos da pequena burguesia. Algumas das normas do Regulamento Interno de 1902 
são disso exemplo: os horários dos educandos – 9 horas de sono, 5,30h de estudo, 6h de recreio, 2h para 
refeições – que se distribuíam ao longo das 24 horas do dia, numa preocupação de estabelecer hábitos e 
rotinas, que visavam tornar os jovens disciplinados e mais aptos para as suas responsabilidades futuras. 

O regente é a autoridade superior interna do estabelecimento, tendo subor-
dinado a si todo o pessoal interno do Asilo e é responsável perante a Direc-
ção, pela qual é nomeado, do desempenho dos deveres do seu cargo, tendo a  
administração geral interna do estabelecimento. Art.51º Regulamento Interno.
Ao Prefeito cumpre… Dirigir e fiscalisar a ordem, disciplina e asseio dos inter-
nados, mostrar-lhes os seus deveres e ensinar-lhes a maneira de os praticar, 
corrigindo-lhes os defeitos, repreendendo-lhes as faltas, aconselhando-os a 
respeitar a honra, a amar o trabalho e a proceder sempre de modo que mere-
çam a afeição e estima dos seus companheiros e superiores…

Art.º 62º Regulamento Interno 

Nessa mesma linha de ação era vedado aos educandos ocuparem-se com tarefas domésticas, pois essas 
eram da competência dos criados, funcionando a instituição nesta vertente também nos moldes de um 
colégio interno. Aliás, o Regulamento proibia aos empregados dirigirem-se às crianças com insultos ou 
exercer sobre eles qualquer acto de violência64. 
A superintendência dos educandos era, pelos primeiros Estatutos, da responsabilidade direta do Regen-
te, assessorado por um professor Prefeito, sendo que a Direção mandatava um dos seus membros – o 
Inspector de Turno – para, diariamente, acompanhar a vida da Instituição. Cabia ao Regente a autoridade 
para aplicar os castigos indispensáveis à boa disciplina. A índole dessas punições dependia, naturalmen-
te, da gravidade dos atos. Podiam ir da privação do recreio, ou dos passeios semanais, às palmatoadas, 
à repreensão pela Direção e, em último caso, à expulsão. Também os castigos acompanhavam o modelo 
em uso em outros estabelecimentos privados. Contudo, há no ASJ algumas nuances específicas que nos 
aproximam, por certo, dos castigos aplicados em outras instituições asilares. Assim, dados os desígnios 
da Instituição e as condições de vida das famílias dos internados, procurava-se evitar a expulsão. Desta 
forma, em certos casos, a duração dos castigos ultrapassou o que seria sustentável num colégio65, ou fo-
ram introduzidas, casuisticamente, certas punições, como a detenção de um educando por alguns dias, 
num quarto a pão e água, na sequência de uma tentativa de fuga66.
Importa anotar que as questões pedagógicas acabariam por ser das mais significativas e as que mais 
problemas trouxeram. Nessa medida, o perfil do Regente e dos Prefeitos e as suas qualificações profis-
sionais, tanto quanto as humanas, estiveram desde sempre no centro das atenções. Nem tudo, no entan-
to, correu bem. Por um lado, as baixas remunerações afastavam os melhores candidatos; por outro, os 
que iam ficando trocaram por diversas vezes o lugar no Asilo por outra colocação mais vantajosa. Uma 
das fases mais difíceis foi a que decorreu até ao estabelecimento do Regulamento de 1902, que veio im-
por, de forma muito mais rígida, os deveres e as regras de conduta para Regentes e Prefeitos. Na sequên-
cia disso foram demitidos quatro daqueles funcionários por incompetência, por comportamento imoral 
e pela aplicação de castigos que não se adequavam aos interesses morais e caritativos da instituição67. 
Nos anos seguintes, as razões de queixa não foram mais deste teor, mas foi manifesta a dificuldade da 

Associação em estabilizar um corpo de funcionários cuja formação profissional e qualidades humanas e 
pedagógicas correspondessem aos padrões que se procurava alcançar.
Os Estatutos de 1891 foram muito pragmáticos quanto ao conteúdo dos objectivos a atingir com os seus 
internados, ao desejar ministrar-lhes uma educação que os habilitasse para as luctas da vida, tornando-
-os proveitosos à sociedade. Era pouco, mas era a base de um programa educativo que tinha em conta as 
características da Instituição. Contudo, para lá do conteúdo das palavras, as intenções eram ambiciosas 
não as podendo dissociar do conceito que os fundadores tinham da importância da escola, da aprendi-
zagem e do saber no percurso de uma vida, em perfeita consonância com as modernas correntes peda-
gógicas. Desta forma, procurou-se que o programa escolar, semelhante ao que era lecionado nas escolas 
públicas e seguindo o método de leitura de João de Deus, tivesse em conta a pouca idade dos discípulos, 
enquadrando as matérias lecionadas de forma a que as crianças não se fatiguem, mas encarem o estudo 
com prazer. 

A escola deve ser alegre, um lugar aprazível, atraente; e o professor a um tem-
po grave e carinhoso, austero e afável (…) A educação tem de caminhar em 
perfeita concordância com o desenvolvimento geral da criança, tendo-se em 
muita conta as idiossincrasias. O ensino deve ser feito sem azedume, antes de 
um modo agradável que desperte interesse.

Tomás Vieira dos Santos – Grémio Liberdade

Considerações sobre o problema educativo  
– Tese apresentada ao Congresso Nacional, Lisboa 1910

Nessa medida, o Regulamento de 1902, tendo por base a opinião do grupo de clínicos que dava apoio ao 
ASJ68, estabeleceu um horário para os dias úteis de 6h de aulas e 4h de estudo, por dia, entre a manhã e 
a tarde. O tempo restante seria distribuído para as refeições, o recreio e o repouso. Aos domingos e dias 
santificados haveria missa, a visita dos familiares, recreio e passeio no exterior do Asilo. Estava também 
prevista a incorporação no currículo básico de outras atividades, tais como o teatro69, a ginástica e o en-
sino prático da botânica. Neste caso o Regulamento previa mesmo a entrega a cada um dos educandos 
de um talhão de jardim que cada um devia cuidar pessoalmente, dentro dos modernos princípios peda-
gógicos que defendiam também a importância da proximidade com a natureza. 
Todas estas práticas foram sendo implementadas. No fim do primeiro ano e meio de trabalho escolar 
a Direção constatava com orgulho que os internados lêem muito correntemente, escrevem com as mãos 
direita e esquerda, conhecem os princípios da gramática e desenho linear e trabalham nas quatro operações 
aritméticas. Tal como acontecia nos colégios, e de forma a ser avaliada a progressão do seu aproveita-
mento, todos eram chamados, trimestralmente, a fazer um exame preparatório. Mas a sua aprendiza-
gem devia ter outras componentes, a lembrar já os preceitos da Escola Nova de que o ensino é baseado 
nos factos e nas experiências e que a teoria segue sempre a prática, nunca a precede70. Assim, desde o início 
que se estabeleceram passeios semanais que incluíam a visita a fábricas da cidade e arredores, levando 
as crianças a conhecer as diversas manifestações do trabalho, preparando-os a poderem escolher, mais 
tarde, ocupação ou emprego mais em harmonia com as suas tendências e aptidões. Foi, aliás, reconhecida 
a recetividade de proprietários e gerentes dessas fábricas que recebiam as crianças e os seus acompa-
nhantes, prestando-lhes todos os esclarecimentos que desejassem71.



78 I N T E R N A T O  D E  S .  J O Ã O  P O R T O 79            M E M Ó R I A S   

1

Delmiro foi o primeiro 
educando a receber o prémio 
Xavier da Mota.1912. 
Fotografia de Emílio Biel/APISJ

2

Francisco, graças à bolsa 
Nobre que lhe foi atribuída, 
pôde frequentar o curso  
dos liceus. 
Fotografia da Photografia Universal. 
Porto/APISJ

3

Artur, entrado em 1897, foi o 
primeiro educando a concluir 
o curso dos liceus em 1909. 
Fotografia de Emílio Biel/APISJ
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3
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Com o intuito de proporcionar aos internados digressões agradáveis e ao 
mesmo tempo promover-lhes o gosto pela indústria nacional, esta gerência 
organizou às quintas-feiras excursões dos internados a várias fábricas cujos 
proprietários da melhor vontade se prestaram a satisfazer o seu pedido. –  
Aurélio da Paz dos Reis.

Relatório e Contas 1907-1908

Em 1895 ocorreram os primeiros exames de admissão ao liceu, cujos resultados mereceram o início de 
uma prática que se iria manter no quotidiano da Instituição. Assim, em Junho, nas comemorações do 
aniversário da fundação passaram a distribuir-se prémios aos alunos que se haviam distinguido pelo 
comportamento e aproveitamento. Nesses dois anos os prémios foram livros, tal como acontecia cor-
rentemente nos colégios72, mas a partir de 1896, e graças à generosidade de alguns benfeitores, foram 
instituídos prémios pecuniários que visavam constituir um pecúlio para a vida futura dos jovens. Os 
restantes alunos recebiam pequenos brindes como estímulo. O bom comportamento e o bom aproveita-
mento mereciam também estrelas de ouro e prata que os educandos usavam no alto da manga. Com o 
decorrer dos anos vários benfeitores foram instituindo outras distinções em homenagem a familiares 
ou amigos desaparecidos, tais como os de D. Teresa de Oliveira73, Francisco Carqueja74, Magalhães Lima75, 
Célia de Morais e Costa76, etc. O Ateneu Comercial passou a receber, a partir de 1912, educandos do ASJ 
concorrentes aos prémios Xavier da Mota, instituídos para distinguir, numa festa anual, jovens estudan-
tes, de ambos os sexos, internados em casas de caridade77. Nesse primeiro ano coube a Delmiro um 
dos prémios, constituído por uma libra em ouro. O jovem galardoado seria colocado nesse mesmo ano, 
como caixeiro, na ourivesaria Viana da rua das Flores.
A partir dos bons resultados de aprendizagem atingidos nos primeiros anos por alguns alunos, pode 
afirmar-se que, à letra dos primeiros Estatutos, os objetivos traçados pela Associação, no plano educa-
tivo e pedagógico, tinham sido alcançados. No Relatório e Contas de 1911-1912 afirmava-se mesmo: É 
preciso fazer notar que no Asilo não se trata somente de habilitar os internados a satisfazerem ao programa 
oficial. São notáveis os exercícios de canto-coral, os de barra fixa, os de ginástica sueca e manobras milita-
res, sobrelevando a todos os trabalhos de desenho a fitas… 
Há que ver nestas atividades uma manifesta inspiração republicana, com os arremedos de formação mi-
litar como coadjuvante da educação patriótica e cívica78 articulada, por sua vez, com a preparação física 
e o canto-coral, este como elemento aglutinador por excelência do sentimento coletivo. 
Todavia, com o adensar das dificuldades económicas percebe-se que houve alguma adaptação às con-
junturas desfavoráveis e uma boa dose de pragmatismo. Bem vistas as coisas, até à publicação dos no-
vos Estatutos, em 1919, e apesar do investimento que foi feito na sua educação, foram muito poucos os 
educandos que transitaram para o liceu, ou que frequentaram outros estabelecimentos, desenvolvendo 
estudos e competências que lhes poderiam ser úteis na vida activa. Note-se que, só quando Artur con-
cluiu o curso dos liceus, em 1909, e foi o primeiro a fazê-lo, Francisco lhe sucedeu no Liceu Alexandre 
Herculano e apenas porque lhe fora atribuída a bolsa Nobre79 pelo seu aproveitamento distinto80. Ou-
tros, limitaram-se a frequentar as aulas como ouvintes, categoria de alunos a quem não era requerida 
propina81. 
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Para analisar estes resultados, para lá de termos de ter presentes as conjunturas que seguramente difi-
cultaram a vida de todas as instituições privadas de assistência aos menores, temos de levar em conta 
que o exigente programa estabelecido para as atividades quotidianas dos internados do ASJ acaba-
ria por ser prejudicado pela prática, já referida, da presença frequentíssima de crianças nos serviços 
fúnebres e que era pouco consentânea com as prioridades pedagógicas defendidas. A regularidade e 
frequência das saídas afastava forçosamente das suas atividades escolares e das suas horas de estudo 
o numeroso grupo de crianças envolvidas no serviço, ainda que os alunos que frequentavam estudos 
complementares estivessem, à partida, dispensados desse serviço. 
Importa também referir que, quanto ao ensino, as conclusões do Congresso Nacional da Maçonaria, 
realizado no Porto em Junho de 1914, sintetizaram algumas ideias que, não sendo novas, não deixavam 
de ter relevância, nomeadamente o problema do analfabetismo, que se entendia obrigar à abertura 
de mais escolas, e a questão do ensino dos anormais, que vinha sendo debatida em diversos fóruns e 
que passou a ter a sua primeira concretização em meados de 1915 com a abertura do Instituto Médico-
-Pedagógico, da responsabilidade da Casa Pia.

2. As mudanças propostas a partir de 1917

Desde a instauração do regime republicano que se tornou mais visível o desejo das Direções do ASJ 
concretizarem diversas reformas no plano escolar. A conjuntura era naturalmente favorável e o período 
da República foi fértil em realizações de todo o tipo que pugnavam pela reorganização do ensino à luz 
dos princípios caros ao regime e divulgados em numerosas publicações, conferências, congressos, etc. 
Mas foi sobretudo em 1917, a partir de uma deslocação a Lisboa, em Fevereiro, de alguns membros da 
Direção e do Professor-Regente, Eleutério Cerdeira, que se esboçaram os primeiros projetos. Essa via-
gem poderá ter sido mesmo determinante para os passos dados a seguir. O grupo visitou, então, a Casa 
Pia, a Escola Oficina nº 1 e a Tutoria de Infância, que eram os expoentes de novas abordagens pedagó-
gicas e do que hoje poderíamos designar como integração social de menores problemáticos. No âmbito 
dessa jornada pedagógica, o grupo havia visitado, no Porto, o Instituto Moderno e a Escola Académica, 
estabelecimentos conceituados e que representavam muito do que de melhor se fazia na cidade. Estas 
visitas revelar-se-iam bastante úteis e seriam objeto de um Relatório apresentado pelo Regente sobre 
as vantagens da adequação das novas metodologias ao ensino ministrado no Asilo de S. João82. Parale-
lamente, iria colocar-se pela primeira vez a necessidade de criar um Posto Antropométrico no Asilo, de 
forma a que todos os novos alunos pudessem ser rastreados antes da sua admissão, numa clara opção 
pela avaliação das crianças por outros critérios que não aqueles que sempre se tinham utilizado83, numa 
aplicação em casa dos modernos estudos de pedagogia e psicologia experimentais. 
A mudança para o novo edifício, que viria a ocorrer em 1918, trazia grandes esperanças quanto à possibi-
lidade de realizar diversos projetos. Aliás, o discurso proferido no dia solene de abertura pelo Presidente 
da Direção apontava para a reforma em breve dos Estatutos e para uma remodelação pedagógica com-
pleta de modo a que o ensino fosse orientado por processos modernos, introduzindo-se, finalmente, o 
ensino profissional. Os novos Estatutos viriam a ser aprovados no ano seguinte, em 27 de Junho de 1919, 
logo após a publicação da nova Reforma da Instrução Primária da responsabilidade de Leonardo Coim-
bra. Eles apontavam, de facto, para profundas alterações, quer no âmbito do currículo dos estudos, quer 

na programação de cursos dirigidos à formação profissional, revelando uma orientação que seguia de 
perto perspetivas de um modelo moderno de pedagogia e que poderiam ter sido maturadas nas jorna-
das pedagógicas de 1917. Veja-se, a propósito, o §1º do art. 3º: No Asilo de S. João facultar-se-há, além das 
aulas de instrução primária, segundo o programa oficial, da educação cívica baseada na história do povo 
português e do ensino de ginástica, de música, com destino à organização de uma banda ou orquestra, can-
to coral, desenho e modelação; instituir-se-há um curso de enfermagem e a leccionação prática de: aritmé-
tica e geometria, português e francês – conversação e correspondência comercial, escrituração comercial…
Contudo, as pesadíssimas consequências da crise económica que se abateu sobre o país, no contexto da 
guerra, iriam modificar profundamente o conteúdo e o alcance das reformas planeadas. Desde logo, por-
que os baixos salários pagos aos professores, prefeitos e criados, foram afastando da Instituição alguns 
bons colaboradores, criando instabilidade e obrigando à contratação de pessoas menos qualificadas84. 
Depois, porque o ensino de novas componentes programáticas ficava inteiramente dependente da boa 
vontade de mestres e professores amigos para gratuitamente lecionarem as aulas. Apesar disso, não 
deixariam de se fazer sentir as orientações da política educativa republicana nas decisões assumidas de 
carácter pedagógico, nomeadamente, a valorização do ensino técnico-profissional, assumindo-se clara-
mente o princípio de que Do ensino resulta a profissão. Por outro lado, face às implicações trazidas com 
a reforma da instrução primária que criava a 5ª classe, o que se tornava incomportável para a escola do 
Asilo, iria iniciar-se, a partir do ano letivo de 1920/21, a prática anual de apresentação dos internados, 
que haviam concluído a 4ª classe, aos exames de admissão às escolas técnicas. Com as condicionantes 
referidas, também se iriam fazer sentir os ecos do decreto de 15 de Fevereiro de 1921, que deu ênfase a 
novas áreas curriculares – o desenho, os trabalhos oficinais, a música e a educação física -, bem como à 
introdução de novas estratégias, tais como a utilização das lições das coisas, através de visitas a museus, 
passeios escolares, etc. Desta forma, o Asilo conseguiu assegurar as aulas de música e de ginástica, in-
troduziu aulas de desenho e manteve a defesa das inovações pedagógicas, continuando, por exemplo, 
a apostar nas potencialidades do cinema no ensino de diversas matérias desde a geografia, à história 
natural, com projecções de filmes educativos, mas também recreativos, no projetor Pathé que haviam 
adquirido em 191685. Recorde-se também que, sob o incentivo do professor de ginástica Raul Correia, 
e com o apoio do Vereador Aurélio da Paz dos Reis, procurou-se criar em 1921, no pátio do edifício, um 
espaço mais adequado à prática desportiva, que se iria revelar alguns anos mais tarde um motivo de 
orgulho para os pequenos educandos.

Em 16 de Dezembro de 1916 a maioria dos membros da Direcção nossa ante-
cessora dignou-se oferecer ao Asilo, para ser instalado num futuro salão de 
festas, um aparelho animatográfico Pathé Frères com as respectivas lanterna, 
bancada, bobines (…). A projecção animada é hoje em todo o mundo um dos 
processos pedagógicos mais em uso nos principais estabelecimentos de ensi-
no, encontrando-se já bastante vulgarizada nos internatos do nosso país.

Relatório e Contas 1917-1918

Paralelamente, assistiu-se a uma progressiva adaptação do Regulamento Interno aos novos tempos, quer 
numa nova conjugação dos períodos diários de estudo, descanso e lazer, quer numa abertura maior ao 
contacto das crianças e dos jovens com as suas famílias, permitindo-lhes passar com elas as férias de 
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Raul de Abreu, ao sair  
do ASJ em 1910, escolheu  
ser aprendiz de fotógrafo. 
Fotografia de Emílio Biel/APISJ

Sessão de ginástica  
na “Parada” do Asilo  
nos anos vinte. 
Fotografia da APISJ

Natal, Páscoa e Verão. Salvaguardava-se, contudo, que essas saídas só seriam autorizadas desde que 
não houvesse perigo moral para o internado, valendo para essa avaliação o conhecimento que a Dire-
ção mantinha sobre o comportamento das famílias. Neste mesmo enquadramento, também passou a 
ser autorizado que os internados se deslocassem sozinhos, diariamente, para as escolas técnicas onde 
estavam matriculados, bem como pudessem sair em pequenas deslocações ao serviço do Asilo, sendo 
que estas alterações foram consideradas benéficas para o comportamento dos jovens num exercício do 
sentido crítico da liberdade.

O aprendizado de ofícios e a integração profissional

Em 1897, cinco anos após as primeiras admissões de crianças e quando o primeiro grupo de internados 
estava em vias de concluir a sua formação escolar, iria pôr-se a questão de as colocar no meio adequado 
à aprendizagem de um ofício86. Surgia assim a necessidade de encontrar a vocação de cada um. Com 
esse objetivo se procurou colher informação junto das crianças fornecendo a cada internado, quando 
se aproximava o fim da sua escolaridade, uma lista impressa contendo as diversas ocupações do comércio, 
industria, etc., na qual [era] convidado a responder, indicando qual dessas ocupações [desejava] seguir87/88. 
Era a partir deste cadastro que depois se procurava no terreno uma colocação em aprendizado. No final 
do ano letivo de 1900/01 a escolha era muito variável. A maioria, seis de entre eles, desejava ser caixeiro; 
três pretendiam seguir a carreira militar; quatro não tinham preferências, dois pretendiam ser fotógra-
fos; três outros queriam ser luveiros e os restantes indicaram as seguintes profissões: engenheiro, enca-
dernador, barbeiro, guarda-livros no Brasil, sapateiro, alfaiate, carreira literária. 
Note-se que o Asilo de S. João não chegou a incorporar oficinas com vista à formação profissional dos 
seus educandos, ao contrário de outras instituições criadas pela mesma época89, ou de outras iniciativas 
da Maçonaria onde se conjugaram num plano curricular a teoria e a prática oficinal90. Assim, para aquela 
escolha individual esperava-se, porventura, que as visitas realizadas às fábricas durante o seu tempo de 
escola pudessem ter seduzido alguns deles para esta ou aquela profissão. O objetivo final era encontrar 
uma casa com créditos na praça, que garantisse um efetivo tirocínio e que desse perspetivas de futuro, 
e, naturalmente, uma entidade patronal que fosse um garante de idoneidade. Terminaria, assim, todo 
o ciclo de aprendizagem, ainda que não cessassem as preocupações da Associação com o destino dos 
seus educandos. Deste modo, a adaptação à profissão e ao trabalho por parte dos jovens deveria ser 
mensalmente acompanhada pelo Regente91, podendo haver um regresso à instituição de todos aqueles 
que, com motivo justificado, não desejassem permanecer nos seus patrões. 
O artº 94 do Regulamento Interno referia-se expressamente à existência de um livro especial onde  
se registe os nomes dos educandos saídos, datas de saída, colocação ou colocações que forem tendo… No 
cumprimento desta disposição foi criada a série Livro de Registro das Collocações dos Educandos Sahidos, 
que contém a ficha de cada um dos educandos colocados desde 1897.
Sendo que o grande objetivo a atingir no final do percurso era facultar aos jovens internados uma car-
reira profissional, a atividade na área do comércio fazia quase o pleno. Porém, esse interesse não con-
duziu à criação de uma formação técnica básica ministrada no próprio Asilo, nomeadamente, um curso 
de escrituração comercial, que chegou no entanto a ser considerado. Assim, e apesar da ausência dessa 
formação específica, foi considerável o número daqueles que foram sendo colocados ao longo dos anos 
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1

Miguel Cadete foi colocado 
como aprendiz de ourives  
em 1902.
Fotografia de Emílio Biel/APISJ

2

Jaime Campos escolheu  
o percurso comercial, sendo 
colocado como caixeiro  
de papelaria. 
Fotografia de Emílio Biel/APISJ

como aprendizes de caixeiro. Em Junho de 1900, dos doze educandos saídos, onze tinham efetivamente 
seguido a carreira comercial. Se analisarmos o percurso dos primeiros cinquenta educandos, verificamos 
que continua a ser muito importante a presença do comércio na primeira tentativa de aprendizado: 26 
casos de caixeiros, 3 praticantes de farmácia, 1 de aprendiz de alfaiate, 1 de aprendiz de sapateiro, 1 de 
aprendiz de barbeiro e cabeleireiro, e 3 aprendizes de ourives92. Nos ofícios mecânicos apenas o apren-
dizado da ourivesaria foi significativo. Para esta opção talvez não tenha sido de menor importância a 
circunstância de diversos sócios terem oficinas da especialidade.
O sonho brasileiro também se cruzou com o destino de alguns jovens. Nuns casos pelas relações comer-
ciais que diversos sócios mantinham com o Brasil, noutros porque os menores tinham lá familiares. Dos 
primeiros cinquenta que saíram do Asilo para a via profissional, pude confirmar que cinco efetivamente 
rumaram para esse destino com a aspiração de serem caixeiros além-mar. 
Nessa tentativa de integrar o menor numa profissão que o próprio havia escolhido, a colocação não era, 
contudo, aleatória. Nota-se a preocupação de adequar o jovem ao trabalho que ia desempenhar, tendo 
em conta as suas habilitações, os seus modos, o seu comportamento. Fazia-se a distinção na hora de co-
locar A ou B ao balcão de uma farmácia, ou de uma mercearia, de um estabelecimento de modas ou de 
um armazém de venda por grosso. Da mesma maneira, é visível a preocupação em retirar informações 
daqueles que se ofereciam para recrutar os menores e que, porventura, não faziam parte do círculo de 
amizades e conhecimentos dos sócios. Indagava-se, por exemplo, a forma como no estabelecimento em 
causa eram tratados os aprendizes, além da solidez comercial da casa, uma vez que a ideia era encontrar 
um emprego para futuro.
Porém, apesar do pequeno número de candidatos que anualmente se apresentava, percebe-se pela 
documentação que nem sempre era fácil conseguir das casas comerciais e oficinas contactadas uma 
resposta positiva. Foi, assim, necessário recorrer, desde o início, à solidariedade maçónica e aos conhe-
cimentos pessoais dos membros da Associação. Desta forma, ao longo dos anos foram múltiplas as situ-
ações em que os membros da Direção solicitavam os bons ofícios dos consócios para a colocação de um 
internado, quando não eram os próprios a dar-lhes trabalho nos seus estabelecimentos. 
Miguel Cadete, por exemplo, admitido em 1893 com sete anos, entrou em 1898 para o mundo do traba-
lho como aprendiz de barbeiro, em que se ocupou cerca de um ano. A seu pedido regressou ao Asilo, em 
1902, por não se adequar ao ofício e, desta vez, foi colocado numa oficina como aprendiz de ourives. No 
ano seguinte já o encontramos com a categoria de oficial numa outra oficina, da qual saiu também, para 
se colocar em 1904 na fábrica de pratas de José Bernardo Moutinho Russo, à rua da Alegria, ele próprio 
membro da Associação Protectora. 
O 1.º Livro do Registro das Collocações mostra entre os seus 75 registos outros casos de boa integração 
no meio profissional. Jaime com o número 39 de matrícula, saído do Asilo em 1907 para ocupar o lugar 
de caixeiro numa papelaria na Praça da Batalha, tem registado no respetivo assento: Em 25 de Agosto 
de 1916 os Snrs. Moreira Lobo e Filhos comunicaram a este Asilo o seguinte: Jaime Novais Campos continua 
exercendo o lugar de caixeiro na nossa casa tendo tido sempre bom comportamento. Jaime já ocupava o 
lugar há nove anos.
Contudo, apesar do cuidado posto na questão das colocações, um grande número de tentativas não-
resultaram. As razões não são fáceis de detetar. Em alguns casos foram os jovens que pediram para 
regressar ao Asilo, alegando não gostar do ofício ou queixando-se de excesso de trabalho, alimentação 
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1

Jaime Pereira da Costa, 
seguindo um percurso 
profissional como caixeiro, 
voltaria mais tarde a pedir 
apoio à APASJ para lhe arranjar 
trabalho. 
Fotografia de Emílio Biel/APISJ

2

Eurico Mendes, saído do ASJ 
em 1908, para trabalhar  
como praticante de farmácia,  
voltaria em 1921 deixando 
uma mensagem de 
agradecimento no Livro 
de Visitantes. 
Emílio Biel/APISJ

escassa, castigos por parte dos patrões ou companheiros mais velhos. Sabemos como, na época e no 
mundo do trabalho, era difícil a situação dos aprendizes. Ora estes jovens, enquanto internados, longe 
de viverem com grandes comodidades, estavam, no entanto, ao abrigo de tarefas que não se inseris-
sem na sua formação pedagógica e não eram sujeitos a castigos corporais ou quaisquer tipo de vexa-
mes que, em contrapartida, faziam parte da iniciação profissional. Esta inadaptação ao mundo real do 
aprendiz poderá justificar alguns casos de insucesso. Sobre esta matéria atente-se na posição de Maria 
Clara Correia Alves que, em 1918, escreveu: Um dos meios mais vulgares de prestar assistência à infância 
desprotegida era interná-la em asilos ou instituições congéneres (…). Habituadas a um relativo conforto, 
ignorando por completo o que custa a ganhar uma fatia de pão, não era sem um instintivo protesto que 
se encontravam de repente entregues aos seus próprios recursos e em luta aberta com a vida real que, em 
absoluto, desconheciam93.
Numa outra perspetiva, a documentação também dá testemunho de patrões que se queixaram à  
Direção do Asilo denunciando os maus modos, os modos bruscos e as   de alguns dos aprendizes; enquan-
to outros foram despedidos por indolentes, desonestos, mal comportados, desobedientes. De qualquer 
forma, as Direções procuravam sempre encontrar uma alternativa para todas as situações, de forma a 
não abandonar o menor, tentando, após uma experiência mal sucedida, arranjar uma nova colocação, 
outras firmas disponíveis e novos patrões. Só em casos de manifesta gravidade os rapazes foram sujeitos 
a castigos ou experimentaram inesperados destinos. Veja-se, por exemplo o caso de Lamares que, por 
duas vezes, fugiu, em 1907, das oficinas de ourivesaria onde tinha sido colocado, sem causa justifica-
da. Foi castigado pelo Regente com algumas palmatoadas, aplicadas à frente de todos os internados, 
sendo depois mandado fazer serviço de criado no Asilo, passando a comer na cozinha com o resto do 
pessoal. Só depois foi colocado profissionalmente no estabelecimento de um sócio. Outro, acusado de 
péssima conduta, foi colocado a bordo de um navio pesqueiro; outro, ainda, foi integrar a tripulação 
de uma corveta, enquanto um quarto foi enviado para o Brasil para aí exercer um ofício. De todas estas 
situações era dado conhecimento às famílias ou aos fiadores, que podiam retirar as crianças, se assim o 
entendessem, e dar-lhes outro destino. A análise dos insucessos face àquilo que era o projeto de vida tra-
çado pela Associação, não pode ignorar a difícil condição desses jovens com problemas que, por vezes, 
chegavam às instituições de acolhimento já com alguns anos de vida na rua, ao Deus dará, sem valores, 
sem referências mas que, em muitos círculos da beneficência, se acreditava poder sempre recuperar. Mas 
o insucesso podia perseguir os jovens mais tarde, quando já haviam assumido plenamente a responsabi-
lidade das suas vidas. Neste caso, voltariam muitos a solicitar ajuda procurando valer-se dos contactos 
dos membros da Associação? Na realidade foram raros os casos reportados nas atas, ou referenciados na 
correspondência recebida, sem que isso, obviamente, possa excluir qualquer hipótese, nomeadamente, 
se tivermos em conta que a maior parte dos contactos, a terem existido, poderiam ter sido verbais. Pela 
sua raridade, indico o caso de Jaime Pereira da Costa, que entrou no Asilo em 1892 com o nº 4, órfão de 
pai e cuja mãe costureira era muito pobre. Revelou-se bom estudante tendo recebido diversos prémios 
pelo seu aproveitamento e comportamento. No Asilo, já depois de terminados os estudos primários, 
fazia algum serviço auxiliar de secretaria. Em 1898 foi admitido num estabelecimento de músicas, em 
Carlos Alberto, por escolha pessoal do proprietário que o conhecia desde a sua chegada ao Asilo. Muitos 
anos depois, em 1927, dirigiu uma carta à Direção do Asilo solicitando que para fazer face à sua vida, 
entre os dignos consócios fosse feita uma petição para ser lembrado para o provimento no lugar de guarda-
-livros ou serviços avulso. 
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1

Alfredo Castro foi reclamado  
pela mãe aos treze anos.  
Era então aprendiz de tipógrafo.
Fotografia de Emílio Biel/APISJ

2

Adelino Martins, colocado como 
caixeiro numa casa comercial,  
foi reclamado pela mãe para  
lhe dar uma colocação mais  
a seu gosto. 
Fotografia de Emílio Biel/APISJ 

3

Álvaro Moreira, saído do  
Asilo em 1911, voltou quarenta 
anos depois, muito reconhecido,  
tendo-se tornado sócio 
benemérito. 
Fotografia de Emílio Biel/APISJ

A vida iria correr num sentido diverso a dois outros educandos. Eurico Mendes entrou para o Asilo com 
o nº 58 em 1904, saiu com 13 anos e a instrução primária em 1908 e foi colocado como praticante de 
farmácia em Leça da Palmeira. Porém, seis meses depois e sem aviso saiu para casa da mãe. Por razões 
estatutárias o ASJ deixou de lhe dar proteção e o seu registo foi encerrado. Contudo, em 1921 o Livro de 
Visitantes refere a sua presença no Asilo e conserva a mensagem que ali deixou: Com a maior satisfação 
faço votos para que esta Casa de Caridade progrida, Casa onde aprendi a ser homem honrado, visitando-a 
hoje com inúmeras saudades.
Álvaro Nunes Moreira, nascido em 29 de Janeiro de 1898, órfão de pai, admitido no Asilo em 12 de 
Setembro de 1904 com o nº 60, recebeu no ano letivo de 1909-1910 um prémio de 2$100 reis pelo seu 
exemplar comportamento. Em Março de 1911 foi colocado em Coimbra, em casa de José Marques Ladei-
ra como caixeiro. Regressou ao Asilo, quarenta anos depois, em 1944, para se tornar Sócio Benemérito.94  

A questão do aprendizado e a ação das famílias

É sabido que as grandes dificuldades económicas de muitas famílias fizeram entrar na órbita das suas 
estratégias de sobrevivência as instituições asilares, procurando ali acolhimento para os membros mais 
frágeis do agregado, nomeadamente as suas crianças. Mas essas estratégias poderiam revelar-se menos 
adequadas para o menor, nomeadamente quando, apesar da perspetiva de um melhor futuro que as 
instituições podiam proporcionar-lhes, as famílias reclamavam as crianças no preciso momento em que 
estas acabavam a instrução primária, ou mal se iniciavam como aprendizes. O objetivo seria, por certo, 
colocarem-nas a trabalhar, beneficiando do salário que elas, pela idade e pela formação, já estavam 
aptas a angariar. No caso do ASJ, ainda que não conseguindo contabilizar os casos, parecem-me ex-
pressivos, até porque suscitaram a preocupação de várias Direções ao longo dos anos. A esse propósito, 
em 18 de Fevereiro de 1913, pode ler-se numa ata das reuniões da Direção: O ex-internado Alberto, por 
conselho da mãe, não quis continuar a trabalhar na ourivesaria do sr. Emílio Alves Lopes (…) O ex-internado 
Joaquim também por conselho da mãe e de um irmão saiu da casa do ourives Lessa. Foi entregue à mãe. O 
ex-internado Domingos que se achava em casa do sr. Arnaldo Lima, como marçano, abandonou a casa do 
patrão e foi para casa da mãe. Adelino fez o mesmo. Colocado em 10 de Agosto de 1914, como caixeiro, 
numa casa comercial da rua das Flores, despediu-se no dia 22 e no dia 23 a mãe foi reclamá-lo ao Asilo 
porque pretendia dar-lhe uma colocação mais à sua vontade e escolha95. 
A partir do ano letivo de 1920-1921, como foi referido anteriormente, o Conselho Administrativo decidiu 
apresentar a exame de admissão nas escolas técnicas todos os educandos que mostrassem capacidades 
para prosseguir estudos, preparando os seus pupilos mais prontamente para a vida do trabalho comercial 
ou industrial a que eles, pela sua condição se destinam. Percebia-se que era muito importante dar-lhes um 
diploma que os habilitasse a uma profissão que constituísse o início de uma vida profissional promisso-
ra, permitindo uma mobilidade social em sentido ascendente. 
Contudo, esse novo patamar voltou a ser boicotado pelas famílias. Em Outubro de 1924, foi apresenta-
da numa reunião do Conselho Administrativo a posição do Diretor Cerdeira face a uma indesmentível 
realidade.
O Sr. Director do Asilo fizera notar que as mães de todos os internados a quem o Asilo acompanha a sua 
educação profissional nas Escolas Industriais, logo que estes lhes são entregues por terem atingido o limite 
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de idade que lhes está estabelecido pelas actuais circunstâncias desta instituição, os retiram daquelas Esco-
las, indo-os empregar em misteres muito diferentes daqueles em que têm feito aprendizagem. Está informa-
do de que nem sequer há uma excepçção à regra96. Em face deste procedimento para que sacrificar os inter-
nados à aprendizagem e estudo inúteis durante dois ou três anos, sacrificando também inutilmente o cofre 
do Asilo num esforço que ninguém aproveita? Não era muito mais lógico que, cumprindo as disposições 
estatuais, logo que tenha o ensino ministrado no Asilo, os internados sejam entregues a suas famílias? Era 
o que lhe parecia mais salutar e mais proveitoso para a acção benemerente que o Asilo pode desenvolver, 
visto que as vagas deixadas por aqueles internados poderão, desde logo, ser preenchidas por outros despro-
tegidos da sorte que necessitam de preparação intelectual e moral que aqui lhes ministramos.97

Esta proposta foi aprovada, tendo sido entregues a suas famílias os quinze internados que estavam nas 
condições julgadas convenientes.

I – Toda a criança tem o direito de nascer de pais sãos, posta a coberto, tanto quanto possível, dos 
futuros acidentes de morte, doença ou enfermidade.

É função social do Estado a defesa e protecção das mães e das crianças.

IV – Toda a criança tem o direito a habitações saudáveis e convenientes, como também a escolas 
cómodas, cheias de luz, ar e sol; à alimentação que lhe baste, ou seja à refeição que lhe compete; ao 
agasalho que a defenda dos rigores do tempo; à assistência médica e higiénica…; 

V – Toda a criança tem o direito de não ser considerada responsável ou criminosa, quando em falta 
moral e social, devendo receber assistência judiciária especializada e os meios correctivos – médicos, 
pedagógicos e educacionais – que lhe forem adequados…

VI – Toda a criança tem o direito de ser posta em condições de vir a ganhar a sua vida sem qualquer 
espécie de exploração ou crueldade, não devendo ser encarregada de serviços que possam prejudicar-
-lhe o seu desenvolvimento normal, e a saúde, o carácter, a educação e o gosto pelo trabalho útil.

VII – Toda a criança tem o direito de, sob a protecção do Estado, ser respeitada na sua personalidade 
espiritual, física e moral, gozando da liberdade de pensamento e de compreensão…

X – Toda a criança tem o direito de ser instruída por pessoas de espírito compreensivo e sólida prepa-
ração, profissional e especializada…

XII – Toda a criança tem o direito de tomar parte em todas as manifestações da vida colectiva, nos 
vários domínios da arte e da civilização, da política ou dos negócios públicos, da literatura, cinema, 
despostos, etc…

António Macedo
“Os Direitos da Criança”- 194498

QUESTÕES EDUCATIvAS E PEDAGÓGICAS (II)

Novos rumos

O triénio de 1922/1925 seria muitíssimo difícil para as instituições de beneficência que dependiam de 
subsídios públicos, de donativos e de esmolas, e para os quais o agravamento de preços tornava os quo-
tidianos muito difíceis de gerir. Estes contextos também penalizaram grandemente o ASJ, e o Conselho 
Administrativo viu-se na circunstância de adiar, mais uma vez, as aspirações de desenvolvimento instru-
tivo e profissional contidas no artº 3º dos Estatutos. De facto, logo em Dezembro de 1922, numa reunião 
da Direção, o Regente Eleutério Cerdeira fez uma exposição sobre a necessidade urgente de aplicação 
das medidas programadas de orientação pedagógica, procurando dar à Instituição a função social de 
assistência que ele julgava competir-lhe, mas de que se tinha arredado fruto das vicissitudes de anos 
difíceis. Nessa conjuntura, as necessidades de sobrevivência das famílias vinham opor-se, como se viu, 
aos objetivos educativos e de formação que a Associação pretendia para os seus educandos. Mas essas 
realidades não eram naturalmente exclusivas do ASJ99. Todos esses contratempos não impediram outros 
esforços em favor da formação das crianças. Com esse objetivo, em Agosto de 1925, na sequência do 
início dos trabalhos de um novo Conselho Administrativo, teve lugar uma reunião extraordinária, onde 
estiveram presentes António Augusto Martins, vogal da Comissão Administrativa, jornalista, editor e 
professor primário, que assumira nesse ano a direção de A Federação Escolar100, e o Regente/Diretor Cer-
deira. Nessa reunião foi reafirmado não ser permitido deixar sair as crianças sem concluírem a instru-
ção primária, e decidido procurar melhorar o ensino primário dos internados, sendo pedida autorização 
para a criação de um novo lugar de professora, justificado pelo elevado número de alunos. O despacho 
ministerial viria a deferir o pedido.
Contudo, o agravamento das dificuldades financeiras, que tornavam incomportável a manutenção do 
pessoal docente e as pesadíssimas despesas correntes levou à decisão de solicitar ao Ministro da Instru-
ção Eduardo Santos Silva, por iniciativa do próprio António Augusto Martins, a oficialização da escola do 
Asilo, o que viria a acontecer em 20 de Abril de 1926 (DG nº 84)101 e foi recebido com grande júbilo por 
todos os membros da APASJ. A escola passava a integrar a rede escolar pública, abrindo-se à comunida-
de, eliminando-se as despesas com a sua manutenção, sendo que, paralelamente, as crianças do ASJ iam 
ter como companheiras as crianças da vizinhança, numa plena integração, como o desejavam os ideais 
da República.
Mas outras transformações se avizinhavam. Em Março de 1929 vagou, de forma inesperada, o lugar de 
Diretor com o pedido de demissão de Eleutério Cerdeira que, desde 1916, acompanhara com um enorme 
envolvimento todo o percurso da Instituição. Para o substituir, e ao contrário do que sempre acontecera, 
não veio a ser realizado um concurso, mas foi feita a seleção por escolha entre três candidatos. Esta re-
caiu em Valentim Mascarenhas, pessoa considerada pelos membros da Direção da Associação da maior 
idoneidade, professor muito distinto, velho republicano e liberal convicto, que havia servido de elemento de 
ligação com as tropas que defendiam a República quando das incursões couceiristas por Trás-os-Montes102. 
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Telegrama do gabinete do Ministro da Instrução 
Eduardo Santos Silva comunicando a oficialização 
da escola do Asilo. 1926.

Era, além disso, o candidato preferido do Governador Civil, o que possibilitaria o seu patrocínio junto 
do Ministro do Trabalho, fator não despiciendo no contexto político de então. Semelhantes cuidados 
postos na escolha podem indiciar uma clara perceção das dificuldades que se avizinhavam, tendo em 
conta os incidentes ocorridos em Abril, com o assalto à sede do Grande Oriente Lusitano. Segundo os 
documentos entregues para a sua candidatura, Mascarenhas era natural do distrito de Vila-Real, de 44 
anos, casado, com duas filhas, diplomado pela Escola Normal da Guarda e com dezasseis anos de ser-
viço oficial, qualificado de Bom. Com ele entrou sua esposa Vicência de Mascarenhas para o lugar de 
Regente-Doméstica. 
Na hora de tomar posse Mascarenhas usou da palavra para agradecer e saudar os homens de sentimentos 
livres e generosos, mas também para salientar algumas das linhas que pretendia implementar no seu tra-
balho enquanto educador junto das crianças e jovens que iria ter ao seu cuidado, afirmou: Em palestras 
curtas mas incisivas tentarei fazer-lhes compreender o que são bons hábitos de educação e as principais vir-
tudes individuais, tais como o amor ao trabalho, sinceridade, coragem, confiança em si próprio. A dignidade 
de carácter num espírito liberal, terá um especial relevo. É também preciso que as crianças tomem aversão 
à calúnia, à maledicência, à perfídia…103. Era um programa que mesclava ainda o discurso pedagógico 
republicano com princípios caros à Maçonaria. 
Contudo, as questões educativas e pedagógicas com que o ASJ teve de defrontar-se no período em que 
o novo Diretor esteve ao serviço do Asilo têm de ser analisadas no complexo contexto da época. Quando 
Mascarenhas entrou deparou com uma realidade muito concreta no campo escolar, na medida em que 
todos os educandos estavam já enquadrados nas escolas oficiais que frequentavam. Desta forma, com-
petia ao Diretor apenas supervisionar a ação dos Prefeitos no acompanhamento do estudo dos alunos 
e da sua atividade nas escolas, nas suas saídas em passeio, bem como no comportamento de cada um, 
dentro ou fora do Asilo. A APASJ procurava, por outro lado, continuar a fornecer às crianças as atividades 
complementares de ginástica, música e desenho, que eram uma antiga tradição da casa, e que foram 
sendo ministradas por professores de mérito que, de forma absolutamente benévola ou recebendo uma 
parca recompensa monetária ajudaram na educação das crianças104. 

A partir de 1936, como seria expectável, torna-se visível a presença da Mocidade Portuguesa nas ativida-
des circum-escolares dos internados, que coincidiu com a distribuição de fardas, ofertas do seu Manual, 
participação em atividades desportivas, patrióticas, etc. Entre os objetivos da MP estava o do enquadra-
mento de toda a juventude, procurando estimular o desenvolvimento integral da sua capacidade física, 
a formação do carácter e a devoção à Pátria. Recorde-se que a Ala do Porto da MP foi particularmente 
ativa na introdução do desporto e da ginástica nas escolas primárias, sendo nessa sequência, a Escola nº 
13, sediada no edifício do Asilo, abrangida por uma ação muito dinâmica que acabaria por projetar os 
seus alunos – que eram também os do Asilo – em exibições, campeonatos, saraus, etc.
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Ao Ex.mo Snr Director do Asilo de S. João

Do Delegado Provincial da MP

Não tendo sido comunicado a esta Delegação, o número de filiados da Moci-
dade Portuguesa, internados na instituição de caridade da digna Direcção de 
V. Exª, a quem foram distribuídos fardamentos com a verba de 500$00 que 
para esse fim foi entregue a esse Asilo pelo Ex.mo Senhor Governador Civil do 
Porto, rogo a V. Exª a especial fineza de urgentissimamente mandar prestar 
essa informação. 

A Bem da Nação

9 de Outubro de 1939

Neste particular, a ginástica, que se iniciara muito cedo, na história do ASJ105, viria a ter um grande  
desenvolvimento. A principal razão assentou, porventura, na circunstância de no triénio de 1938-1940, 
ter entrado para o Conselho Administrativo como Vice-Presidente o Tenente-Coronel Alfredo da Cunha 
Tamegão. Através dos seus bons ofícios, o filho, professor Délio Tamegão iniciou as suas classes de  
ginástica no Asilo ainda em 1938, havendo logo na festa de aniversário, a 24 de Junho, uma exibição 
que mereceu grandes aplausos. No ano seguinte foi mantido o mesmo esquema de trabalho e a exibição 
pública, em mais um aniversário, voltou a suscitar uma grande expectativa.
Estas atuações tornaram-se conhecidas e, em consequência, em Julho e Agosto de 1940, por entre as 
inúmeras notícias das comemorações do Duplo Centenário, das exposições, cortejos, colóquios, etc., o 
Jornal de Notícias dedicou vários artigos a um lema comum: Educação e Assistência Social. Ao longo de 
diversos dias, com um artigo por número e com direito a primeira página e fotografias, foram desfilando 
– o Asilo do Terço, a Oficina de S. José, o Asilo de S. João, a Associação Protectora da Infância, etc., descri-
tas nos aspetos que o repórter considerou mais relevantes. O artigo sobre o ASJ foi publicado em 29 de 
Julho, reproduzindo uma imagem das crianças em redor do tanque existente no terreno anexo ao Asilo, 
onde alguns se banhavam. No texto podia ler-se: Vimos as crianças à hora do recreio. Deixou-nos boa 
impressão o seu aspecto. Fisionomias humildes, mas saudáveis e alegres (…) O pormenor da cultura física 
não é aqui desprezado. Além da ginástica os rapazes praticam com entusiasmo a nataçã  o num espaçoso 
tanque improvisado em piscina… 
A escolha do repórter em dar relevo à vertente desportiva poderá ter-se prendido ao historial de êxitos 
que as crianças do ASJ, através da sua participação escolar, vinham já somando.

Ex.mo Sr. Major Dario Tamegão

28 de Junho de 1944

A dedicação que V. Exª sempre tem manifestado por esta instituição penhora-
-nos deveras. É uma simpatia espontânea que tem raízes fundas no passado. 
Já contamos com V. Exª como amigo certo e seguro, razão, pois do nosso reco-
nhecimento. Nas modestas comemorações do Aniversário desta Casa, os nú-
meros da ginástica, executados com precisão superior comando, agradam em 
cheio e constituem o melhor atractivo.
Vai pois para V.Exª e seus simpáticos filhos o melhor da nossa gratidão.

António Macedo

Medalhas e alfinete de lapela 
alusivos a participações 
desportivas dos educandos.
Fotografia de Jorge Coelho/Luisa Coelho
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Mas foi sobretudo na década de quarenta que os educandos se tornaram conhecidos na ginástica infan-
til. Essa projeção iria ser adquirida graças, sobretudo, às ações da Mocidade Portuguesa, mas contando 
também com essa herança que vinha de um trabalho de anos dentro de portas106. O esforço e empenha-
mento valeram-lhes vários prémios, nomeadamente entre os anos de 1947 e 1949, em que ganharam 
consecutivamente o 1.º prémio na modalidade de ginástica infantil nos campeonatos organizados pela 
Mocidade Portuguesa, sendo que em Junho de 1948 se exibiram no Liceu Alexandre Herculano perante 
o Secretário Geral das Organizações Desportivas da Suécia107, depois de terem recebido a taça de ven-
cedores do campeonato num sarau realizado no Palácio de Cristal. Em 11 de Abril de 1949 no encerra-
mento das atividades desportivas no Palácio, o grupo de ginástica da sua escola recebeu a taça Major 
Moura Bessa, Subdelegado da Província do Douro Litoral da MP e responsável pela iniciativa a favor da 
cultura física junto das escolas primárias. Aliás, o espaçoso pátio fronteiro do ASJ foi frequentemente 
requisitado para ali se realizarem atividades da Mocidade, destinadas especialmente aos alunos das 
escolas primárias.
Ao longo desses anos mantiveram-se os alinhamentos previstos para os percursos escolares dos educan-
dos, isto é, as crianças que mostravam ter condições para continuar com êxito os seus estudos, e desde 
que não fossem reclamadas pelas famílias, eram orientadas para o ensino técnico, sendo a Escola Faria 
Guimarães a que fazia o pleno. Os cursos de pintor-decorador, gravador, tecelão–debuxador, marcenei-
ro, entalhador atraíam a maioria dos alunos. Quanto às carreiras profissionais apenas, pontualmente, 
alguns educandos, terminados os seus estudos, foram encaminhados para um emprego.
Contudo, em 1942, no decorrer de uma reunião extraordinária do Conselho Administrativo, presidida 
por António Macedo e secretariada por Mário Cal Brandão, foi decidido por unanimidade alterar as re-
gras pelas quais a Associação se vinha pautando desde os anos vinte108. 
Há aqui que ter em conta que alguns dos membros dos Corpos Gerentes estavam documentados sobre 
as questões educativas e pedagógicas mais discutidas na época. António Macedo conhecia os textos de 
Agostinho da Silva, António Sérgio, Irene Lisboa, Álvaro Viana de Lemos, Bento de Jesus Caraça, etc., e os 
pedagogos e pedagogistas que tinham inspirado os seus escritos e as experiências no terreno que iam 
tendo lugar, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Das suas leituras e reflexões viria a ser publicado 
o texto Os Direitos da Criança.

António Barros, entrado 
em 1937 para o ASJ, cursou 
a Escola Faria Guimarães 
fazendo depois carreira 
na Polícia Judiciária onde 
chegou a coordenador  
de Investigação Criminal.
Fotografia APISJ

Por certo, levando em conta esse conhecimento assumiu-se que sempre que as circunstâncias económi-
cas o permitissem deveria ser aumentado o número de internados para frequentar as escolas comerciais 
e industriais, dando-lhes liberdade de escolha quanto aos cursos a seguir, tendo em vista as aptidões 
reveladas. E justificava-se com os seguintes argumentos:  isto assim se resolveu considerando que melhor 
se completa a educação dos internados que merecem uma protecção mais eficaz por parte do Asilo, já que 
se julga preferível reduzir o número de novos internados a admitir e destinados a facultar-lhes apenas a 
instrução primária – para favorecer o apetrechamento daqueles que tenham dado boas provas quanto à 
aplicação nos estudos e comportamento. E dado que com o curso de instrução primária os internados saem 
do Asilo com doze ou treze anos e sem qualquer condição de singrar na vida, mais útil se julgou a saída aos 
dezassete anos e com um curso da escola comercial ou industrial, pois melhores e maiores são as probabili-
dades de se não perder ou inutilizar a obra feita durante os anos de internamento. Tendo em vista o exposto, 
mais foi resolvido que antes da saída dos internados, com estes cursos, se façam todas as diligências para 
lhes conseguir colocação ou emprego de acordo com as habilitações adquiridas. 
Quanto aos menores que pretendessem abandonar o Asilo eram entregues às famílias ou aos seus  
fiadores.
Voltava-se, assim, em grande medida, à filosofia inicial, ou melhor dito, aos princípios defendidos nos 
Estatutos de 1919: uma formação escolar básica, seguida de uma formação técnica especializada até aos 
dezassete anos segundo a vocação de cada um, e um apoio logístico antes da saída no sentido de obter 
uma colocação adequada às habilitações atingidas. Esta era uma posição que distinguia o ASJ de outras 
instituições, que tinham como objetivo para os seus educandos a obtenção da instrução primária e de 
uma formação profissional, nomeadamente como sapateiros ou alfaiates. 109

Não basta instituir oficinas privativas de aprendizagem (…) Há que determinar 
a aptidão específica, gosto, tendência e grau de adaptabilidade das crianças, 
por meio de exames psico-técnicos ou pelo concurso de institutos de orienta-
ção profissional, pois cada ofício exige um certo número de capacidades ge-
rais e de habilidades particulares.

António Macedo 
Conferência “Direitos da Criança”

1944 – Clube Fenianos Portuenses

Aquelas intenções enunciadas esbarraram, contudo, e mais uma vez, com alguns problemas já antigos, 
isto porque, apesar das capacidades de alguns dos educandos e do desejo da Associação, nem todos, 
por opção das famílias, puderam prosseguir estudos, numa opção estratégica que não tinha como prio-
ridade os menores. Da maior parte não ficou registo, mas, por exemplo, numa ata de 12 de Novembro de 
1943, podem ler-se as seguintes palavras escritas quando Frederico, um menino promissor, acabou a sua 
primária e foi requisitado pela família e a esta entregue com desgosto pelo Conselho Administrativo, visto 
que era um dos escolhidos para ir frequentar a escola industrial. 
Da mesma forma, também Joaquim não voltou ao Asilo após as férias de Carnaval porque a mãe o em-
pregou numa fábrica. Contudo, ele era aluno finalista da Faria Guimarães onde estava a tirar o curso de 
tecelão110.
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Entretanto iam ocorrendo histórias com um fim mais feliz, como sucedeu a José Augusto, aluno do  
5º ano do curso de marceneiro, que a própria Escola Faria Guimarães indicou para um lugar numa con-
ceituada casa comercial da cidade de mobílias e antiguidades111/112. 
Inevitavelmente, os casos de insucesso continuaram a surgir porque havia crianças e jovens que não se 
adaptavam às regras de comportamento requeridas num internato, nem à disciplina exigida pelo estudo 
continuado, não regressavam, por exemplo, após os períodos de férias, ou desleixavam constantemente 
o seu trabalho na escola. Desse grupo fizeram parte, por diversas vezes, crianças que tinham chegado ao 
Asilo através da Direcção Geral de Assistência, alguns deles, apesar da sua pouca idade, com percursos 
de vida marcados pelo abandono, maus tratos e um sem número de carências.
As fugas, se bem que pouco frequentes, criavam sempre preocupações acrescidas. Era necessário noti-
ficar a polícia, a família, o fiador… Regra geral os miúdos procuravam regressar para junto da mãe, dos 
irmãos, dos avós. Este problema leva-nos ao que foi enunciado atrás, isto é, haver crianças que, apesar 
das condições oferecidas queriam antes voltar aos seus. Em 1943, um dos episódios de fuga teve como 
protagonista Joaquim, de 12 anos, admitido em Outubro de 1940, filho de pai incógnito, que autorizado 
a visitar a mãe, em Vila Nova de Gaia, não voltou ao Asilo. Na carta que o Provedor António Macedo en-
viou à mãe, que havia solicitado a sua entrada, revela-se muito dos bastidores destas pequenas estórias:

Srª Ana Teixeira – 22 de Outubro de 1943

Em devido tempo lhe demos conhecimento da irregular ausência de seu filho Joaquim Jaime Teixeira.  
Decorridos já cinco dias, não cuidou vocemecê de se informar se seu filho regressara ao Asilo, provando 
assim fraco amor de mãe e pouco ou nenhum reconhecimento pelo benefício que esta Casa lhe prestou  
durante três anos. O regedor da freguesia de Galegos [Penafiel] informou-nos que o rapaz está com os avós.
Parece-me que entre todos houve entendimento bem repreensível, mas não era preciso procederem mal, 
pois que bastava uma simples solicitação e o rapaz ser-lhe-ia entregue imediatamente evitando assim preo-
cupações e cuidados da nossa parte. Afinal em tudo isto muita ingratidão e desprezo pelo futuro do seu filho.

António Macedo

Joaquim Teixeira, admitido 
em 1940, fugiu do Asilo para 
casa dos avós em Penafiel.
Fotografia de Emílio Biel/APISJ

Os últimos anos da regência de Valentim Mascarenhas saldar-se-iam por um dos períodos mais difíceis 
da vida do Asilo, se tivermos em conta os problemas financeiros que foi necessário enfrentar e que se tra-
duziram na prestação pelo ASJ de péssimas condições de alojamento e de alimentação, esta invariavel-
mente muito escassa e de fraca qualidade, a refletir-se no estado de saúde dos educandos. A comprovar 
essa realidade, em Setembro de 1952 foi decidido que todos eles, regressados de férias, fossem subme-
tidos a uma rigorosa inspeção médica. Em 25% o estado era precário. Por isso foi necessário ministrar-
-lhes uma alimentação abundante e fiscalizada. Quanto ao aproveitamento e comportamento escolar, os 
resultados eram, em consonância, manifestamente maus. 
Reconhecidos alguns fatores que justificavam o desaire dos resultados, o Conselho Administrativo pro-
curou acionar uma mudança profunda nos procedimentos do Diretor e Prefeitos, cuja ação se devia 
fazer sentir quer junto dos educandos, quer junto dos professores nas diversas escolas onde aqueles 
estudavam, com recomendações veementes para que os Prefeitos indagassem semanalmente sobre a 
forma como decorriam os trabalhos escolares dos seus internados, e o Diretor contactasse regularmente 
os diretores de classe colhendo directamente as informações e mostrando aos respectivos professores o 
interesse que o Asilo tem pelo bom comportamento e aproveitamento dos seus internados. Destas visitas 
deveriam ser elaborados relatórios que seriam presentes ao Conselho Administrativo. Algumas destas 
medidas foram efetivamente tomadas na exata urgência com que delas se necessitava, nomeadamente 
a apresentação de relatórios a partir dos contactos com as escolas. Porém, nem tudo parecia fácil. Nas 
observações que entregou em 3 de Dezembro de 1954, o Diretor Mascarenhas referia as dificuldades 
sentidas em avaliar a situação dos alunos da Escola Soares dos Reis: Para se conhecer o aproveitamento 
de todos os internados seria preciso falar com os respectivos professores. Pelo seu número e horários tão 
diferentes é impraticável. Só no fim do período conheceremos as notas de classificação. E quanto às faltas, 
não era tarefa mais fácil obter informações. Já sobre os alunos da Escola Oliveira Martins, onde estavam 
matriculados apenas dois alunos, escreveu no relatório:  113. Estas e outras medidas continuaram a ser 
implementadas a partir da exoneração por doença, em 1957, após 28 anos ao serviço no Asilo e com 72 
anos de idade, do Diretor Valentim Mascarenhas, numa perceção de que face a um tão numeroso grupo 
de crianças, com aptidões e comportamentos tão diversos, teria de se processar uma relação de maior 
proximidade com a escola, mantendo uma retaguarda de apoio. 
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Os tempos do Diretor Júlio Semedo

Com o afastamento de Valentim Mascarenhas entrou um novo Diretor para o ASJ pela mão do Provedor 
Eduardo Ralha e do 1º Secretário Mário Cal Brandão. Tratava-se de Júlio Semedo, licenciado em medicina 
veterinária, casado, natural de Évora, de 46 anos de idade, amigo de muitos anos dos irmãos Cal Bran-
dão. Reunia, segundo o Conselho Administrativo, os requisitos requeridos pelos Estatutos, assumindo o 
lugar no dia 1 de Novembro daquele ano. Com ele entrou sua esposa Ivone Semedo com as funções de 
Regente Doméstica. 
O perfil do novo Diretor não obedecia àquilo que tinham sido os dos que o haviam antecedido. A sua 
escolha prendeu-se com motivações que não eram seguramente pedagógicas. Semedo teve uma vida 
marcada, desde os seus tempos de estudante, por um forte envolvimento político, circunstância que lhe 
foi reconhecida numa ficha de informação existente em um dos seus processos da PIDE/DGS, em 1953114: 
Tem desenvolvido larga actividade em quase todas as organizações políticas que a “oposição” tem criado, 
fazendo propaganda escrita e falada, especialmente em períodos eleitorais115. 
Já a morar no Porto nessa década de cinquenta, sempre ativo politicamente, mudou a sua residência para 
a sede do ASJ no momento em que assumiu o lugar de Diretor, tal como lhe era exigido pelo Regulamen-
to Interno. Dentro do Asilo ele foi assumindo um papel progressivamente mais destacado, reconhecido 
pela Comissão Administrativa, com quem partilhava as reuniões, destacando-se frequentemente pelas 
suas propostas, comentários, sugestões, etc. Esta situação não o impediu de se envolver ativamente na 
campanha eleitoral de Humberto Delgado tal como destacam as fichas de informação dos agentes que 
o vigiavam, subscrevendo artigos de jornal, fazendo parte da Comissão Eleitoral do Porto, discursando 
em sessões de propaganda, etc. 
Mas Semedo também tinha alguns projetos para o ASJ, visíveis, por exemplo, no Plano de Trabalho para 
1960116. Uma das propostas constava da organização de um curso de avicultura, com a colaboração da 
Junta Nacional de Produtos Pecuários, para formar profissionalmente alguns educandos, que poderiam, 
após essa formação, ser colocados nos diversos Postos daquele organismo117. Numa outra perspetiva, 
pretendia melhorar a qualidade de vida dos educandos, desenvolvendo a vertente lúdico-educativa. 
Nesse sentido, pretendia iniciar um curso de ginástica e, na piscina que de há muito se desejava fosse 
construída nos terrenos do ASJ, propunha também iniciar aulas de natação. Finalmente, desejava man-
ter a organização de um passeio anual, cuja primeira versão fora realizada em 1958, e que poderia, se-
gundo ele, tornar-se também num estímulo para os jovens educandos, premiados desta forma com uma 
atividade que os levava a ter outras perspetivas sobre o país e a sua História. Curiosamente, o passeio 
escolar realizado em 1959 suscitou, por causa de Júlio Semedo, uma referência ao Asilo de S. João nos 
arquivos da PIDE/DGS118. Em 3 de Junho a Informação do Agente nº 311/480 era do seguinte teor: Tive 
conhecimento que o Dr. Júlio Semedo, elemento anti-situacionista desde os tempos de estudante e que nas 
ultimas eleições desenvolveu grande actividade pró-Delgado, foi visto em Fátima com um grupo de estu-
dantes, do qual é ele o educador e que pertencem ao Colégio de S. João sito na Rua da Alegria, na cidade do 
Porto. Educador e educandos destinavam-se à FNAT. Consta que o referenciado nunca quis aceitar qualquer 
emprego no Estado, para não assinar a declaração referenciada pelo Decreto nº 27.003.

Lisboa 3 de Junho 1959119

???: Júlio Semedo
Fotografia da APASJ
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Aniversário de 1966.  
Grupo de antigos educandos  
com a professora  
D. Maria das Dores Vaz. 
Fotografia da APISJ.

Aniversário de 1968.  
Mário Cal Brandão  
e António Macedo ladeados  
por antigos educandos. 
Fotografia da APISJ.

Apesar da sua intensa atividade política, Semedo estava atento ao acompanhamento pedagógico dos 
educandos. Em Maio de 1960, numa reunião do Conselho Administrativo dava conta da preparação dos 
alunos da escola primária, assinalando ter confrontado os professores em casos manifestos de um la-
mentável desleixo120. O facto é que, em termos de resultados escolares, a década de sessenta se mostrou 
promissora, pela inversão do cenário anterior. Três anos depois, já com o amigo Carlos Cal Brandão no 
Conselho Administrativo, referia no Memorial do Director “o regozigo pelo excelente aproveitamento esco-
lar e técnico dos internados, apenas com uma reprovação e em circunstâncias especiais”. Nesse ano e pela 
primeira vez na história do Asilo, tinha sido enviado para França um internado para se especializar em 
Mobiliário Artístico e Decoração, e para quem havia sido conseguida previamente uma colocação para 
custear o seu sustento e os seus estudos. Por outro lado, como complemento de estudos, dois internados 
frequentavam uma escola particular de datilografia. O saldo era expressivo. Todos os anos os resultados 
foram bons, assumindo um pico em 1967 em que o sucesso escolar atingiu os 99%. No final do ano letivo 
1968/1969, numa reunião do Conselho Administrativo, que continuava a ter como Provedor Carlos Cal 
Brandão, Semedo dava notícia do sucesso dos educandos da escola primária. O mesmo acontecia em 
relação aos que estavam matriculados nas Escolas Técnicas, havendo, inclusive, a pretensão de um deles 
vir a frequentar no ano seguinte o Conservatório de Música do Porto, na classe de piano, se fosse possí-
vel conseguir uma bolsa de estudo da Fundação Gulbenkian121.
Entretanto, o Diretor continuava sob vigilância e, pela segunda vez, o Asilo de S. João surge nas Informa-
ções da PIDE ligado ao nome de Semedo. A 23 de Maio de 1968, foi reportado o seguinte: Cumpre-me levar 
ao conhecimento de V. Exª que segundo informações colhidas, o Asilo de S. João, na rua da Alegria nº 342, 
desta cidade, costuma ser frequentado por elementos desafectos às Instituições vigentes e ali são recebidos 
pelo Director do mesmo, Julio Semedo. Entre esses elementos foram identificados (…) Que o Semedo recebe 
estes elementos no escritório do Asilo e em seguida na sala das sessões, onde falam à vontade sobre politica. 
Que o mesmo Semedo é quem absorve a maior parte da receita daquele Asilo, com o seu vencimento e da 
sua esposa que consta como ecónoma e nada faz, apenas lecciona como professora na Escola Normal. Além 
disso disfrutam de casa, criada e alimentação, de graça, no referido Asilo.

Porto, 23 de Maio 1968

O Chefe de Brigada122

Estas informações indiciam que alguém de dentro passara algumas informações, muito difíceis de obter 
de outra forma. Contudo essa era uma matéria que não iria beliscar o quotidiano escolar dos educandos 
que haviam estabilizado os seus resultados na linha do que vinha sucedendo nos últimos anos, assumin-
do um percurso escolar em tudo semelhante ao das outras crianças e jovens. Paralelamente, o projeto de 
futuro, traçado pela Associação para os seus educandos, vinh sendo pautado pelo êxito profissional de 
muitos deles, com carreiras no comércio, na indústria, no funcionalismo público, nas profissões liberais, 
etc.. Essa seria uma marca de água do trabalho realizado ao longo dos anos.
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UMA HISTORIA QUE SE CRUZA  
COM A CIDADE 

Il.mo e Ex.mo Sr.

O Porto é, sem dúvida, a cidade por excelência dos grandes monumentos hu-
manitários de Portugal. Os habitantes desta nobre e ilustre cidade são em ver-
dade os lídimos cultores da caridade e encarnam sublimemente a culminante 
virtude de praticar o bem, só por ser o bem, socorrendo os necessitados, am-
parando os desprotegidos da fortuna, albergando os doentes, os desvalidos 
e os órfãos. (…) A cidade do Porto conta dentro dos seus muros inúmeros es-
tabelecimentos de caridade; de entre os mais modernos destaca-se modesta-
mente a prestantíssima Associação Protectora do Asilo de S. João, cuja missão 
é acolher, educar, e ensinar os pequeninos órfãos a quem a morte privou em 
verdes anos das doces carícias da família, do amparo e do arrimo paternal.

Porto, Associação Protectora do Asylo de S. João

1 de Junho de 1897

Para se achar a incognita de um grande problema, como é o da sustentação 
de um Asilo sem auxilio oficial, não basta apenas a boa vontade de meia dúzia 
de devotados… É preciso, é indispensável que toda uma grande cidade aceita 
a ideia, a tome como sua… Prova-se à evidência que o Porto inteligente, que 
pensa, que trabalha, que produz, que pode e que quer, soube generosamente 
compreender que os factores X do problema, embora complicados e diferen-
tes, são todos subordinados à unidade única – a esmola (…) então a esmola 
não é só uma obra de caridade; é alguma coisa mais, ou uma outra coisa…

APASJ Relatório e Contas

1906-1907

Chegados a este ponto, uma evidência se impõe: a de que, desde o início, a história da Associação Pro-
tectora do Asilo de S. João se cruzou com a cidade do Porto. Foi a cidade que acolheu a vontade de uns 
tantos homens arreigados a um ideal. Foi também a cidade que tomou esse projeto como seu porque o 
achou necessário. Daí para a frente, e durante muitíssimos anos, o destino do ASJ estaria intrinsecamen-
te ligado aos cidadãos do Porto: para a sua sobrevivência material, mas também para a realização do 
projeto de vida delineado para as crianças. 
Se a 1ª República foi o cenário de alguns dos melhores anos da vida do ASJ, o período da ditadura e do 
Estado Novo tem de ser recordado por um conjunto infindável de dificuldades que penalizaram também 
outras instituições de assistência aos menores. Contudo, no ASJ, esse período ficaria também assinalado 
pela presença de um escol de homens de grande coragem moral e física e de integridade pessoal, marca-
dos pela devoção a causas em que empenharam a vida como que cumprindo um desígnio indissociável 
de si próprios.
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A benemerência e o espetáculo 

Para os promotores da APASJ a educação, que desde o início se pretendeu ministrar aos educandos, 
prendia-se já com princípios de uma escola pedagogicamente renovada, que se inseria num regime de 
internato, visando afastar as crianças da rua, da mendicidade, da delinquência. Nessa medida, o ambien-
te familiar de onde provinham era olhado com suspeição, tendo em conta que ele podia ser também 
um elemento corruptor. Daí que, até à década de vinte, se tenha mantido a prática de os internados não 
poderem, sob qualquer pretexto, sair em visitas, sendo a família apenas autorizada a uma presença se-
manal, ao domingo, durante uma hora e sob a vigilância do Regente, enquanto as férias eram passadas 
na instituição em atividades pedagógicas e recreativas, saindo em passeios pela cidade e arredores, em 
jornadas até à praia123 ou à beira rio.
Contudo, estes procedimentos não colocavam os educandos como excluídos face à comunidade  
exterior. Muito pelo contrário. Desde que abriu as suas portas, a Instituição teve, como se tem vindo  
a recordar, uma relação muito próxima com a cidade. Vivendo das joias e das quotas dos sócios e de 
donativos, essa proximidade era essencial para a sua sobrevivência. A imprensa, ou melhor, alguns  
jornais portuenses cujas figuras de proa eram republicanos, maçons ou ambas as coisas, e para quem 
eram caros os valores da solidariedade, serviram de mediadores e promotores, como o fizeram, aliás, 
a outras instituições similares. A Montanha e A Lanterna124, O Comércio do Porto, O Primeiro de Janei-
ro125, O Jornal de Notícias, a Voz Pública126, o Norte127, A Província128, o Diário da Tarde129, o Diário do Norte,  
O Porto Académico, publicitavam as iniciativas do asilo, nomeadamente os seus pedidos de apoio para 
os Benefícios, as quermesses, os Sorteios. A necessidade de angariação de fundos tinha tornado essas 
práticas um recurso indispensável a que muitas instituições recorriam, valendo-se frequentemente das 
redes de sociabilidade existente, que facilitavam também a adesão do público às iniciativas, não só cum-
prindo deveres tradicionais de solidariedade, mas também procurando a projeção social inerente à sua 
presença. Recorde-se que, anualmente, os Relatórios e Contas das instituições caritativas expressavam 
publicamente os seus agradecimentos em longas listas nominais, em que o apoio ou donativo anónimo 
eram uma exceção, o mesmo acontecendo, naturalmente, com os donativos entregues nas redações dos 
jornais e cuja publicitação era periodicamente atualizada. 
Esses agradecimentos contemplaram, inevitavelmente, algumas instituições da cidade, marcadas pelo 
prestígio cultural e beneficente, como o histórico Ateneu Comercial do Porto ou o Clube Fenianos  
Portuenses, ambos ligados à APASJ por sócios comuns, unidos numa importante rede de solidariedades 
que se iria revelar ao longo dos anos de uma enorme importância, dentro dos mais diversos contextos, 
em benefício das crianças e dos jovens internados. 
Tal como aconteceu com outras instituições, também para a Associação Protectora do ASJ o Benefício 
iria tornar-se numa festa anual de grande importância para os seus cofres. Para a realização do evento, 
o mais comum era a Direção contratar com a empresa de um dos teatros da cidade um espetáculo do 
repertório da companhia em cena. Essa tarefa valia-se dos canais de comunicação entre os sócios e os 
empresários, alguns deles membros das mesmas agremiações culturais e ou recreativas130. Desta forma, 
foi possível apresentar espetáculos de grande qualidade a custos comportáveis para uma instituição  
caritativa. Assim aconteceu, por exemplo, em 1905 com a opereta A Cigana que ia no Príncipe Real ou,  
no ano seguinte, com a ópera La Boheme em cena no Águia d’Ouro ou, numa representação em Dezem-
bro de 1925, que ficou memorável, da peça O Bravo, em cena no Teatro Sá da Bandeira, que contou com a 
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Os educandos no Palácio de Cristal junto da  
banca de venda de flores em favor do ASJ. 
Fotografias de Aurélio da Paz dos Reis  
PT/CPF/APR 8841,8890, 8898,1116,1005, 0998.

inestimável cooperação de Maria Matos e que lhe valeu 
da parte da Associação Protectora a distinção de sócia 
benemérita. Também a atriz Luísa Satanela iria receber 
a mesma distinção, em 1936, pela sua colaboração no 
Benefício daquele ano131. 
Na impossibilidade de se contratar um espetáculo, pro-
curava-se o auxílio de artistas e músicos que atuavam 
graciosamente, como aconteceu, por exemplo, com as 
irmãs Suggia, mas também a colaboração de amado-
res, das bandas de música de agremiações amigas e o 
recurso aos próprios internados que preparavam du-
rante alguns meses os seus números de canto, ginástica 
e teatro. O Benefício de 13 de Maio de 1915 decorreu 
com a representação no Águia d’Ouro de O Enterro da 
Palmatória pela Companhia Infantil Portuense e, muito 
apropriadamente, com a apresentação pelos interna-
dos do ASJ da revista Pela Guerra, original do Regente, 
Joaquim Ventura132.
Mas, fossem quem fossem os intervenientes ou o con-
teúdo dos programas, era muito importante que o 
Benefício tivesse a necessária publicidade para atin-
gir um público não abrangido pelas redes solidárias 
já estabelecidas, merecendo, por isso, invariavel-
mente anúncio prévio detalhado. Em 1916, A Mon-
tanha referia-se a um programa primoroso que iria 
ter lugar no Salão e Jardim da Trindade, no dia 25 de  
Junho, com bilhetes à venda pelos preços do costume 
e que constava de exibição de fitas cinematográficas, o 
3.º acto da Aída e a Cavalaria Rusticana pela Companhia 
de Opera, recitação de poesia pelos internados, uma 
conferência humorística por um estudante de Coim bra, 
poesia por um diseur amador. Nos jardins, com profusa 
iluminação eléctrica, poderia assistir-se a um concerto 
pela banda do Asilo do Terço e pela Orquestra do Colé-
gio dos Órfãos, bem como exercícios de ginástica sueca 
executados pelos internados do ASJ133. O programa era 
seguramente atrativo pela alternância de números que 
incluíam projeção de filmes.
A partir dos finais da República, os Benefícios com o 
recurso a companhias profissionais tornaram-se mais 
esporádicos, pelos elevados custos de levar à cena um 
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espetáculo mas, também, porque a solidariedade começava a ser vivida de outra forma. Outros eram 
também os tempos. Em substituição dessas angariações de fundos fizeram-se sorteios de objetos, ofere-
cidos por beneméritos que eram, igualmente, uma tradição desde a fundação da Casa.
A promoção dos espetáculos ou dos sorteios servia igualmente para recordar o trabalho desenvolvido 
pela Instituição, as personalidades envolvidas, quer da Direção, quer de entre os benfeitores, o número 
de crianças internadas, a sua situação escolar, etc. A Montanha de 1916 esclarecia que o ASJ desde a 
fundação já abrigara, educara e colocara em diversos ramos de atividade noventa e uma crianças e que, 
por isso, deveria continuar a merecer o apoio do público.
Mas o acolhimento da cidade às iniciativas caritativas tornou-se visível em outros acontecimentos, como 
as exposições de flores, que decorreram por vários anos no Palácio de Cristal, em Junho e Novembro, e 
que congregavam sempre um público selecionado e onde esteve presente o Asilo de S João, por diver-
sas vezes desde 1895, com um quiosque de venda de flores oferecidas por diversas casas comerciais do 
ramo mas também por particulares, sendo que, para o êxito da iniciativa, concorriam com a sua presença 
senhoras conhecidas ligadas sobretudo ao mundo artístico. 
A recetividade das casas de espetáculos às atividades em benefício das instituições de caridade cons-
tituiu uma enorme mais-valia para estas. No caso do ASJ, logo em 1890, num esforço de promoção e 
angariação de fundos para o futuro Asilo, o Teatro S. João, o Teatro Príncipe Real, o Coliseu Portuense 
realizaram diversos espetáculos. Mas, depois da instalação do Asilo, foram também as crianças as des-
tinatárias de divertimentos com idas ao Teatro Circo Infante D. Afonso, que dava entradas gratuitas às 
quintas-feiras nos espetáculos de cavalinhos. Também o Teatro Aguia d’Ouro, o Salão Portuense, o Apolo 
Terrasse, o Jardim Passos Manuel, entre outros, ofereciam regularmente bilhetes para todas as crianças 
internadas, permitindo o acesso delas aos mais variados eventos de música, de teatro e do cinemató-
grafo, que não deixaram de constituir, para além de entretenimento, complementos da sua formação. 
No período do pós-1ª Guerra essas iniciativas centraram-se sobretudo na época natalícia e na Páscoa, 
agregando espetáculos de circo, como aconteceu com o Circo Royal e o Circo Carlos Alberto, centrando a 
programação oferecida em espetáculos dirigidos especificamente ao público juvenil. Naturalmente que 
esta beneficência deveu muito à partilha de convicções, ideários políticos, solidariedades maçónicas 
entre empresários, dirigentes, sócios e amigos dos estabelecimentos de bem-fazer.

Nos tempos da República – os melhores anos?

Muito recentemente uma tese de mestrado apresentada à FLUP sobre a Maçonaria no Porto durante a 
1ª República134, pôs em relevo a capacidade das Lojas locais em usarem a sua influência e mobilização 
em diversos setores da vida política, cultural e social da cidade durante esse período. Essa dinâmica é 
percetível na história do ASJ de diversas formas, quer na tradicional participação dos Grémios na sus-
tentação do Asilo, quer na presença dos seus membros em festejos, atividades culturais, comemorativas, 
organizadas pelo ASJ, quer na promoção de um estreitar de laços com o poder local, nomeadamente 
com a Câmara Municipal, de onde vieram apoios e considerações diversas. 
Já se tinha referido neste texto que, com a chegada dos republicanos à Câmara do Porto, as relações 
com o ASJ foram comprovadamente facilitadas. Contudo, com o advento da República essa proximidade 
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robusteceu-se, tanto mais que era reconhecido, logo em 1913, que a maior parte da Comissão Adminis-
trativa da CMP era formada por sócios muito dedicados do APASJ135/136. No Relatório e Contas de 1912-
1913 referia-se essa circunstância, havendo mesmo algumas indicações que aquela Comissão, composta 
de figuras de alto relevo no meio citadino estava no propósito muito louvável de aumentar um pouco o 
reduzido subsídio que era atribuído ao ASJ. 
Numa análise mais fina, que se inclui em quadro em anexo, conclui-se que vários membros dos Corpos 
Sociais do ASJ, mas igualmente alguns dos seus sócios eram republicanos, além de maçons, e foram 
membros das Comissões Administrativa e Executiva da Câmara Municipal do Porto ao longo de toda a 
1ª República137. Note-se que, por exemplo, na Comissão Administrativa de Março a Novembro de 1913 
esteve presente um membro da APASJ em onze membros da Câmara; na Comissão seguinte dos nove 
membros, dois eram da APASJ. Para lá dessas funções autárquicas outros membros ou sócios foram tam-
bém deputados, senadores, etc. Em diversos casos essas ligações manifestaram-se em apoios diretos a 
iniciativas ou solicitações da Associação138. 
Sabemos que o palco republicano se abriu nos seus melhores tempos para as festas cívicas, os símbo-
los e os heróis da pátria. Nesse enquadramento as crianças foram presença desejada, nomeadamente 
aquando dos eventos patrocinados pelo poder local, numa atividade de pedagogia cívica que procurava 
cimentar o espírito republicano. Nessa linha já o Decreto de 30 de Março de 1911 previa que o ensino 
infantil introduzisse ao conhecimento das diversas autoridades locais e pessoas mais prestimosas da terra, 
devendo ser transmitidas às crianças algumas noções de política e desenvolvendo a sua afetividade por 
ideais coletivos. Na cidade do Porto tudo isso se foi traduzindo em convites, que chegavam também ao 
ASJ, para participações sucessivas nas comemorações do 31 de Janeiro – evocação dos precursores e 
mártires da República –, em presenças nas homenagens a personalidades como Rodrigues de Freitas 
ou Santos Pousada, em cortejos evocativos da República, em celebrações simbólicas, como a Festa da 
Árvore, etc. Por outro lado, essa proximidade e o mesmo ideário faziam chegar convites vindos de outras 
entidades para participações em cerimónias públicas, como da inauguração da Tutoria da Infância, ou 
para celebrações no Centro Democrático de Campanhã, ou para festas na Casa dos Filhos dos Soldados, 
como pretextos de elevação dos valores patrióticos, mas igualmente convites para celebrações da edu-
cação republicana – entrega de prémios de mérito, exposições de trabalhos, etc.-, que ocorreram, p. ex., 
na Escola Vasco da Gama, na Escola Raúl Dória, na Escola Académica ou na Escola Normal. Desses tempos 
ficou, decerto, a marca de uma atividade de cidadania que colocava as crianças, mesmo as mais des-
protegidas, convivendo com ideais de liberdade, solidariedade, progresso, numa socialização política e 
cultural dos pequenos cidadãos. 

Manuel de Morais Costa, médico, pertencia ao grémio Luz e Vida; foi Presi-
dente e Vice-Presidente da Direção do ASJ em diversas gerências. Integrou a 
Comissão Administrativa da CMP em 1913-14 como Presidente e foi também 
Presidente e Vice-Presidente da Comissão Executiva da CMP. Adriano Augusto 
Pimenta, médico, iniciado na loja Honra e Dever, integrou a primeira comissão 
municipal republicana, foi deputado às Constituintes pelo círculo do Porto, foi 
sócio da APASJ e integrou o corpo clínico do Asilo. António da Silva Cunha, que 
foi nomeado sócio benemérito do ASJ em 11 de Outubro de 1900, foi deputa-
do e senador republicano pelo círculo do Porto. Henrique Santana, republica-

no, pertencia à loja Progredior. Foi membro de uma das gerências da APASJ, 
Diretor da Escola Normal e Vereador da CMP com o Pelouro das Bibliotecas, 
Museus, Asilos. Em 1914 e 1926 pertenceu à Comissão Executiva da CMP. Fran-
cisco Napoleão da Mata, iniciado na loja Honra e Dever, sócio fundador da 
APASJ e membro de várias gerências como Presidente e Vice-Presidente da 
Direção, foi vogal da Comissão Administrativa da CMP de 1910/11 a 1913. Au-
rélio da Paz dos Reis, sócio fundador da APASJ, membro da loja Honra e Dever e 
depois da loja Liberdade e Progresso, integrou igualmente várias gerências da 
APASJ e foi membro da Comissão Executiva da CMP em 1920. José Maria da Sil-
va Dória, figura de destaque do partido republicano portuense, fundador das 
lojas Liberdade e Progresso, Luz do Norte e Vitória. Foi depois da implantação 
da República diretor do Asilo da Mendicidade. Era pai de Raul Dória e admi-
nistrador da escola com o mesmo nome. Foi membro de várias gerências da 
APASJ. António dos Santos Pousada, iniciado na loja Aurora da Liberdade, só-
cio da APASJ, conhecido republicano, professor, grande defensor da instrução,  
foi deputado às Constituintes em 1911 pelo círculo do Porto. Alfredo Djalme 
Martins de Azevedo, natural do Porto, iniciado em 1893 no triângulo de Viana 
do Castelo, militar, deputado à Constituinte, era sócio da APASJ onde fez parte 
dos Corpos Gerentes nos anos económicos de 1924-1925 e 1925-1926. João 
Baptista da Silva Guimarães, pertenceu à loja Progredior, republicano, fez par-
te da Comissão Administrativa da CMP em 1913, era sócio da APASJ e integrou 
os seus Corpos Gerentes em 1914-1915; Jaime Pereira de Almeida, republica-
no e maçon, foi Secretário da Comissão Executiva da CMP em 1915, era sócio 
da APASJ e fez parte dos seus Corpos Gerentes no ano económico de 1914-
1915. João da Costa Miranda, republicano, pertencente à loja Progredior, foi 
membro da Comissão Administrativa da CMP em 1913/14, era sócio da APASJ 
e integrou os seus Corpos Gerentes no ano económico de 1912-1913. Júlio 
Abeilard Teixeira, republicano, pertencente à loja Luz do Norte, foi membro da 
Comissão Executiva da CMP em 1914, integrou a Comissão Executiva em 1915 
e 1917, foi membro da Comissão Administrativa em 1919, foi Secretário da 
Comissão Executiva em 1920, era sócio da APASJ e fez parte dos seus Corpos 
Gerentes no ano económico de 1913-1914.
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Festa de aniversário em 24 de Junho. Anos vinte.  
Fotografia da APISJ.
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LAÇOS DE FAMÍLIA

As festas de aniversário 

Ao longo dos cento e vinte anos de existência do ASJ a comemoração, obrigatória à luz dos Estatutos, 
do aniversário da fundação, em Junho, coincidindo com o solstício de Verão, foi escrupulosamente cum-
prida. Estas festas eram um momento comum de celebração, trazendo de visita os velhos amigos, fazen-
do regressar a casa os membros de antigas direções, os ex-educandos que, enquanto crianças, haviam 
encontrado ali o lar perdido entre as vicissitudes das suas curtas vidas, numa renovação dos laços de 
família que se iam perpetuando no tempo.
Em anos de grandes dificuldades tudo se resumia a um almoço melhorado para as crianças, com aber-
tura da casa aos habitantes da cidade, a presença ao longo do dia de familiares dos internados e de só-
cios da Instituição. Noutras alturas, a festa teve outra dimensão, com sessão solene, convidados ilustres, 
exposição de trabalhos ou demonstração das capacidades das crianças no canto coral ou na ginástica. 
Esta era uma atitude de reconhecimento para com todos os amigos, um gesto de balanço perante mais 
um ano de esforço e de luta, uma forma de valorizar o trabalho escolar dos educandos e destacar as suas 
competências. 
O primeiro aniversário foi logo assinalado com uma sessão em que estiveram presentes personalidades 
ilustres como o dr. Guilherme Guedes de Amorim Jr., o Dr. Bernardo Lucas e Heliodoro Salgado que, nos 
seus discursos, enalteceram as vantagens das casas de caridade que recolhiam as crianças desvalidas. À 
noite realizou-se um concerto para os sócios e suas famílias. 
Nos anos seguintes aliou-se a sessão solene a uma distribuição de prémios aos educandos que se tinham 
distinguido pelo seu aproveitamento e comportamento. No aniversário dos cinco anos da fundação, as 
solenidades contaram com a presença e as intervenções de António de Santos Pousada, João de Oliveira 
Ramos, Presidente da Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto, do dr. Francisco Joaquim 
Fernandes que discursou sobre a importância da caridade particular e os representantes de diversas ins-
tituições amigas como a Santa Casa da Misericórdia do Porto, o Asilo do Terço, as Sociedades Alexandre 
Herculano e Camilo Castelo Branco, o Ginásio Club, o Real Velo-Club, etc. Emílio Biel marcou a solenidade 
com a oferta de 50$000 reis.
Mas as festividades traziam também a imprensa amiga para dentro da Casa, para participar nos eventos 
e reportar as cerimónias. Sempre o fez, aliás, dando uma imagem calorosa da Instituição, o que lhe foi 
extremamente favorável em termos de apoios conseguidos. Ao longo do Estado Novo essa imprensa 
não desmobilizou, mesmo na conjuntura particularmente delicada que se seguiu ao assalto à sede do 
Grande Oriente Lusitano, em Abril de 1929. Naquela conjuntura e aproveitando o aniversário em Junho 
do ano seguinte, o Presidente da Assembleia Geral usou o seu discurso de circunstância para fazer uma 
clara intervenção para o exterior, que a dita imprensa presente não se coibiu de passar. O repórter de O 
Comércio do Porto, citando as palavras de Rigaud Nogueira, referia que o Asilo de S. João não merecia as 
insinuações que de há muito lhe vinham fazendo quanto à sua vida, quanto aos seus processos, reafirmando 
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com veemência os princípios maçónicos de que nunca ali dentro se hostilizara o que quer que fosse. Crença 
alguma, política ou religiosa, ali fora menos respeitada. À imprensa pedia que se fizesse eco daquela solene 
afirmação, necessária, inadiável, para bem do nome que o Asilo de S. João, pela sua obra nobilíssima, tinha 
jus a gozar.139 Os tempos pediam medidas de exceção que justificavam um discurso tão explícito e uma 
imprensa à medida.
Em qualquer circunstância, porém, a imprensa devotada ao Asilo noticiava a efeméride, convidando o 
público a uma visita à Instituição. Mas, alguns aniversários mereceram uma cobertura mais circunstan-
ciada, como aconteceu em 1933, quando as celebrações foram alvo, mais uma vez, de uma ampla repor-
tagem em O Comércio do Porto: Asilo de S. João. Terraço amplo. 3 e meia da tarde (…) Público de todas as 
esferas sociais aguardando o início da festa, sorrindo para os rapazitos de fato escuro, à marinheiro, que 
sorriem para o público. (…) Fala o Dr. Gonçalo de Moura (…) evocação sentida da obra benemerente do Asi-
lo (…) Palavras de dedicação e de gratidão para quantos têm protegido, moral e materialmente aquela casa 
de caridade. (…) Cabe a vez de falar ao Dr. João Correia Guimarães. É o discurso oficial (…) em que aborda o 
tema da assistência infantil. Verbera a insuficiência do que se faz em tal matéria e põe em evidência o que se 
passa em relação ao Porto e a Lisboa (…) Passa-se da sessão solene para a exibição dos educandos. Ouve-se 
o Hino Nacional que os rapazitos cantam, perfilados (…) depois demonstrações de educação física que o ca-
pitão Losa, comanda, evoluções e exercícios de destreza. (…) Depois do canto coral é a entrega de diplomas 
a sócios beneméritos (…) o Porto de Honra (…) a visita minuciosa às várias dependências do Asilo… Nestas 
festividades marcaram presença os amigos de sempre, ainda que se possam destacar os representantes 
de diversas instituições com percursos paralelos, como a Associação Protetora da Infância e o Asilo do 
Terço, com quem havia laços estabelecidos de há muito, com quem se compartilhavam donativos, lega-
dos e serviços benévolos de médicos, professores, etc.

Alguns anos depois, já em plena guerra, o aniversário de 1942 ficaria especialmente marcado por uma 
festa simples mas emotiva, com um feérico enquadramento de cascata, seiscentos balões feitos e ofere-
cidos por um amigo do ASJ, exibição de ginástica e de um grupo coral, expressamente preparado pelo 
professor Virgílio Pereira, bem como a entrega do novo estandarte. Um grupo de meninas, familiares de 
membros da APASJ, tinham ao longo de vários meses levado a cabo uma subscrição para angariar fun-
dos para a confeção da bandeira que, simbolicamente, num aniversário da fundação, substituía o velho 
estandarte dos primeiros anos.

Mas a celebração mais importante ocorreria em 25 de Junho de 1966, quando o Asilo preparou a casa 
para as celebrações dos 75 anos. Afinal, a 2ª Guerra impedira a comemoração dos 50 anos como havia 
sido planeada140. A imprensa local, sobretudo O Jornal de Notícias e O Comércio do Porto, referiram-se 
detalhadamente às comemorações, aproveitando para traçar o historial do Asilo, os nomes das indivi-
dualidades mais marcantes da cidade do Porto que se tinham cruzado no seu percurso e de alguns dos 
seus mais recentes beneméritos. Nesta oportunidade, reuniram-se antigos dirigentes, antigos educan-
dos, antigos professores e prefeitos. O almoço de confraternização reuniu duzentos convidados, entre 
os quais se contavam representantes do Asilo de S. João de Lisboa. A presidência coube a Carlos Cal 
Brandão, enquanto Provedor. O Asilo necessitava, mais do que nunca, da solidariedade dos amigos e a 
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Comissão de angariação  
de fundos para a compra  
do Estandarte. 1942.
Fotografia da APISJ.

Em todas as ocasiões festivas 
do ASJ o Asilo das Raparigas 
Abandonadas era convidado.

celebração deste tão particular aniversário tinha uma carga 
de simbolismo que pretendia contrariar as dificuldades vi-
vidas e solicitar as ajudas possíveis. Deste evento resultou 
um acréscimo significativo de sócios entre os antigos alunos, 
familiares e amigos, o aumento voluntário das quotas de al-
guns e ainda generosas ofertas em dinheiro para acudir aos 
problemas mais prementes. Além disso, foi realizada uma 
quotização durante o evento que levou treze alunos, entre 
os sete e os dezanove anos, a Lisboa, numa deslocação de 
três dias. Os jovens contemplados eram os melhores alunos 
que estavam matriculados nas Escolas Preparatórias Gomes 
Teixeira e Ramalho Ortigão, Artes Decorativas Soares dos 
Reis e Comercial Oliveira Martins. Os jornais Diário de Lisboa 
e República deram notícia circunstanciada dos acontecimen-
tos.
Esta seria a última grande celebração antes da Revolução de 
Abril, ainda que, todos os anos, o aniversário fosse festejado 
enquanto pretexto de uma renovação ou estreitamento dos 
laços entre gerações de educandos, dirigentes, funcionários 
e amigos da Instituição.

Aniversário de 1967.  
Foto de grupo. 
Fotografia da APISJ.

Jogo de basquetebol nas 
instalações do ASJ. 1968.
Fotografia da APISJ.
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Aniversário de 1968. António Macedo,  
Mário Cal Brandão e Élio Amorim. 
Fotografia da APISJ.

António Macedo ainda estudante em Coimbra.
Fotografia cedida pela Srª D. Laura Macedo

Mário Cal Brandão e António Macedo  
no seu escritório, A Toca.
Fotografia cedida pela Srª D. Laura Macedo

Carlos Cal Brandão. 
Fotografia cedida pelo Sr. Dr. Carlos Cal Brandão

O Asilo de S. João e os homens da oposição ao Estado Novo no Porto

Quando em 1938 António Macedo foi empossado como Presidente da Comissão Fiscal da APASJ, o facto 
representou a entrada para os Órgãos Sociais de uma nova geração de maçons, declaradamente opo-
sitores ao regime salazarista, alguns dos quais viriam a tornar-se em primeiras figuras do processo de 
democratização do país. Entre eles devem distinguir-se: António Macedo, que ocupou os lugares de  
Presidente da Comissão Fiscal (1938-1940 e 1957-1959), de Provedor (1941-1950) e de Presidente da 
Mesa da Assembleia Geral (1951-1957), vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral (1963-1966) 
e ainda no triénio de 1979-1981, membro substituto do Conselho Administrativo; Mário Cal Brandão 
que exerceu como Secretário nas gerências em que António Macedo foi Provedor, mas também entre 
1951-1959 com Armando da Costa Lima, como Presidente da Comissão Fiscal de 1951-1953, 1954-1956 
e 1957-1959, tendo encerrado a sua participação ativa como Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
onde, em 1980, ainda iniciou um ciclo de vários mandatos; Carlos Cal Brandão que foi Secretário nas 
gerências de Eduardo Ralha (1960-1962) e de Manuel Vasco de Sousa (1963-1966), a quem sucederia no 
cargo de Provedor até 1973; Artur Santos Silva que entrou para os Órgãos Sociais para substituir Antó-
nio Macedo em 1957 como Presidente da Mesa da Assembleia Geral, lugar que ocupou durante 23 anos; 
Eduardo Ralha que foi Vice-Presidente de Armando da Costa Lima (1951-1959)141, assumindo depois, 
entre 1960 e 1962, as funções de Provedor. 
Este xadrez, em que não são mencionadas senão as primeiras figuras, tem que ser olhado a partir de um 
calendário político em que todos tomaram parte ativa desde bem cedo e cujas circunstâncias, por vezes 
aleatórias, marcaram não só o seu percurso pessoal mas também a relação que estabeleceram com o 
Asilo de S. João. A participação na gestão do Asilo seria, assim, pautada até à Revolução de Abril pelos 
pesados compromissos políticos que assumiram enquanto opositores ao regime, pela vigilância per-
manente da PIDE que lhes seguia os movimentos, e por episódios, mais ou menos longos, de perda de 
direitos políticos, de deportação, exílio, detenção e prisão. Todas estas circunstâncias lhes iriam mitigar 
por alguns períodos o acompanhamento das atividades do ASJ.
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Carta de cumprimentos endereçada  
a Eduardo Santos Silva. 1951.

Foi em Coimbra, para onde todos foram frequentar a Universidade, que se iniciaram na Maçonaria e 
tomaram contacto direto com a política ativa, entre 1928 e 1931, através da luta estudantil e onde es-
tabeleceram amizades para a vida. Nas contingências que então se viviam, Carlos Cal Brandão foi preso 
em 1931 sem julgamento ou simples indiciação de culpa e deportado para Cabo Verde e daí para Timor. 
Depois de anos difíceis e aventurosos, em que combateu contra o Japão ao lado dos australianos, parti-
cipando na libertação de Timor, regressou a Portugal, e ao Porto, em 1946. O irmão Mário, por implicação 
nos movimentos de Julho de 1928 e Maio de 1931, teve residência fixa em Estarreja de onde se exilou 
para a Galiza, voltando posteriormente a Lisboa para concluir o curso de Direito. Em 1936 regressou ao 
Porto para iniciar a sua carreira. Silo tinha abandonado o curso de Medicina na sequência das persegui-
ções aos estudantes em 1931, fugindo para Espanha, onde se manteve durante a Guerra Civil, voltando 
depois ao Porto. António Macedo foi preso também na sequência das greves académicas mas, já licen-
ciado em 1931, viria a iniciar no Porto, no ano seguinte, aos vinte e dois anos, a sua vida profissional 
como advogado. Artur Santos Silva que rumou a Coimbra em 1927 ficaria instalado na mesma República 
das Águias que Carlos Cal Brandão fundara e para onde foram viver Silo e Mário e os amigos António Ma-
cedo e Eduardo Ralha, e que se tornaria num espaço de organização de diversas ações subversivas. A sua 
participação nas lutas estudantis levou-o a transferir-se para a Universidade de Lisboa, onde continuou 
envolvido na vida política, acabando por ser detido no Aljube. Contudo, em 1933 Santos Silva, com 23 
anos e já licenciado, regressou ao Porto para se estabelecer como advogado num escritório a dois passos 
de A toca, na rua Rodrigues Sampaio, para onde foram trabalhar Macedo, Mário, Ralha e Carlos.
Se o início da vida política ativa se iniciou tão cedo para este grupo de jovens e indefetíveis defensores 
da liberdade, as ligações com o Asilo de S. João, que aqui se querem relevar, não foram para nenhum 
deles uma opção tardia. Aliás, os laços estabelecidos ao longo de muitos anos, nalguns casos de várias 
gerações, podem assumir-se como laços de família, tanto pelas solidariedades maçónicas naturalmente 
estabelecidas, como por uma herança de compromisso que envolveu dentro da mesma família membros 
que não tinham quaisquer ligações à Ordem. 
Nesse particular, uma das famílias que mais se destacou foi a Cal Brandão, quer pela longevidade desses 
laços, quer pelo número de pessoas envolvidas, quer ainda pela relevância de algumas delas no destino 
da Casa. O primeiro laço terá sido atado por três irmãos de origem galega: Saturnino, Manolo e Silo José 
Cal Muiños, que se radicaram no Porto para exercer a atividade comercial. Saturnino tornou-se sócio do 
Asilo em 1904, Manolo em 1908 e Silo em 1910. Silo tinha então 26 anos, era casado  e recebeu como 
associado o nº 1641. Silo foi o pai de Carlos, Silo e Mário Cal Brandão. Carlos, o filho mais velho, terá sido 
o membro seguinte da família a associar-se ao Asilo, possivelmente em 1924. Em 1933 a sua ficha de ins-
crição foi arquivada pela circunstância de se encontrar deportado. Mário tornou-se sócio do ASJ em 8 de 
Abril de 1937, logo após o seu regresso ao Porto (1936), juntamente com o seu amigo António Macedo. E 
ambos se tornariam sócios Protetores em Dezembro do ano seguinte142 (1938). Entretanto, Mário acom-
panharia António Macedo, assumindo funções nos Corpos Gerentes do ASJ. Eduardo Marques Ralha 
seguir-lhes-ia as pisadas. Também Silo Cal Brandão se iria tornar membro da APASJ em 1941 e, alguns 
anos depois, integraria também o Conselho Administrativo como Tesoureiro (1951-1953 e 1954-1956). 
A vida fugiu-lhe cedo e por isso o seu envolvimento foi muito breve apesar de partilhado com o irmão 
Mário e os amigos Macedo e Ralha.
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Entre 1938 e 1957 António Macedo, apesar da vida familiar, dos afazeres profissionais e da pesada agen-
da política, assegurou uma estreita relação com o ASJ através dos cargos que desempenhou, nomeada-
mente o de Provedor, que exigia o cumprimento de uma burocracia a que ele não se eximiu, tal como o 
acompanhamento da gestão do Asilo que estava entregue, desde 1929, nas mãos de Valentim Masca-
renhas. Com ele esteve sempre o irmão Mário com quem partilhou tarefas e responsabilidades. O ano 
de 1957, em que Macedo deixou a Presidência da Assembleia Geral, ficaria marcado, como foi referido 
acima, pela entrada, pela primeira vez, para os Órgãos Sociais de Artur Santos Silva, que seguiu na es-
teira familiar o caminho do envolvimento cívico e da luta política. A sua chegada constituiu para o novo 
Conselho Administrativo um momento importante, uma conquista, como pode ler-se na ata da sessão 
de posse de 13 de Fevereiro. Santos Silva trazia consigo um enorme prestígio pessoal,  todo o peso da 
herança democrática da família e uma ligação antiga ao ASJ, através de seu pai, sócio admitido em 1914. 
Um outro acontecimento significativo desse ano teve a ver com a entrada de Júlio Semedo para a Di-
reção, substituindo Valentim Mascarenhas. Como referi, a sua admissão fez-se pela mão do Provedor 
Eduardo Ralha e de Mário Cal Brandão e o seu percurso pessoal até àquela data caracterizara-se, fun-
damentalmente, pela militância política contra o regime, que lhe havia valido uma deportação, uma 
pena (não cumprida) do Tribunal Militar Especial em 1939, e a vigilância da PIDE após o recomeço da sua 
atividade política nos finais dos anos quarenta. Com a entrada dele para o ASJ, juntava-se ao grupo dos 
oposicionistas um elemento marcante da luta política contra o regime. Com Semedo o papel do Diretor 
passou a ter outra relevância, assumindo ele, além das tarefas pedagógicas e da gestão corrente do ASJ, 
uma parte das responsabilidades que antes cabiam em exclusivo ao Conselho Administrativo. 

A partir de 1960 Carlos Cal Brandão entrou para o Conselho Administrativo como Secretário. No trié-
nio de 1966-1968 ocuparia o lugar de Provedor. Ao seu lado tinha José da Costa Nogueira como Vice-
-Provedor, um homem em quem depositava uma enorme confiança e a quem, a dada altura pediu para o 
substituir; o irmão Mário como representante legal do ASJ; o grande amigo Júlio Semedo como Diretor; 
Artur Santos Silva na Presidência da Assembleia Geral e Fernando Azeredo Antas na Comissão Fiscal. Os 
combates políticos em que todos estavam envolvidos continuavam duríssimos, mas o ASJ com o esforço 
de todos mantinha-se de pé. 
Em 1972, por proposta do Conselho Administrativo, de que Carlos Cal Brandão continuava como Pre-
sidente, tiveram lugar importantes mudanças na orgânica da Instituição. Mas ele já não assistiu ao re-
sultado delas, nem tão pouco, às consequências da luta na qual todos se tinham empenhado desde a 
juventude. O homem de combate morreu em 31 de Janeiro de 1973 no exercício das suas funções. Em 
Março, numa cerimónia emotiva e cheia de significado, Júlio Semedo e os educandos foram depor na 
sua campa as primeiras flores daquela Primavera, nascidas no jardim do ASJ. Na Primavera seguinte a 
história do país e do Internato de S. João entravam definitivamente numa nova e prometedora etapa.

Artur Santos Silva, Presidente da Assembleia Geral da APASJ junto 
do Provedor Carlos Cal Brandão, de António Macedo e do Diretor 
Júlio Semedo numa sessão solene em 24 de Junho de 1967. 
Fotografia da APISJ.
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ESTÓRIAS DE vIDA

O educando Feliciano Ruiz (1892-1970)

Feliciano, filho de Carlos Ruiz e de Adriana Gomez Ruiz, nasceu no Porto em 1892, na freguesia do Bon-
fim, mas, muito cedo, ficou, com os seus dois irmãos, órfão de pai e mãe. Em consequência, viria a ser en-
tregue por uma tia – Maria Amélia Corte Real – ela própria viúva e mãe de filhos pequenos, aos cuidados 
do Asilo de S. João, onde entrou em 21 de Novembro de 1898. Era 1º Secretário da Direção Aurélio da 
Paz dos Reis, que o acompanharia de novo em 1902-03, quando estava investido das mesmas funções.
Dos anos em que viveu no Asilo ficaram algumas recordações fotográficas e referências esparsas em 
diversos Relatórios anuais e em várias atas da Direção. Em Julho de 1904 viria a concluir o 1º grau, rece-
bendo com mais sete companheiros a estrela de mérito, colocada na manga da blusa, numa sessão sole-
ne nas instalações do Asilo. No ano seguinte obteve o seu diploma de instrução primária com distinção. 
Esse facto valeu-lhe o prémio de 2$100 reis, instituído pela benfeitora D. Teresa Pinto de Oliveira, que lhe 
foi concedido no decorrer de uma festa para a qual tinham sido convidadas personalidades de grande 
relevo, como António José de Almeida, Bernardo Lucas e Heliodoro Salgado.
Concluídos os estudos, tratou-se de lhe arranjar uma profissão, para a escolha da qual era costume con-
sultar os educandos. Com nove anos, Feliciano, ao contrário de outros companheiros da mesma idade, 
declarou não saber qual o ofício que mais lhe agradava. O certo é que, em 16 de Setembro de 1905, 
foi colocado como praticante na farmácia de António José Barreto, em Bougado, Trofa. Levou consigo, 
conforme determinava o artº 92 do Regulamento Geral do Asilo, um pequeno enxoval, composto por um 
baú, um fato completo, seis camisas, seis pares de ceroulas, seis lenços, seis pares de peúgas, um par de 
botas, um chapéu e uma fotografia. 
Não totalmente satisfeito com as condições que encontrou nesta sua primeira experiência, Feliciano 
abandonou a casa do patrão em Julho de 1910 e regressou ao Asilo sem aviso, nem autorização. A Dire-
ção, que havia solicitado aquele trabalho para o seu ex-internado, enviou um ofício de agradecimento 
e um pedido de desculpas, prometendo reparar a leviandade praticada por Feliciano. Entretanto, nesse 
mesmo ano, ele passou brevemente por uma outra farmácia, desta vez, no Porto, na Rua da Rainha de 
onde saiu, também por sua iniciativa, para a de Alfredo Pereira, em Rio Tinto. As mudanças de patrão, 
sem o prévio aval da instituição e sem que esta o punisse por isso, demonstram que Feliciano era um 
empreendedor e que a razão estava possivelmente do seu lado. Em 1910, tornou-se sócio contribuinte 
do ASJ, tinha 18 anos, ainda trabalhava em Rio Tinto como empregado de laboratório e farmácia143. Cin-
co anos depois, já a trabalhar em S. Mamede de Infesta, adquiriu, com dinheiro emprestado pelo seu 
patrão, a farmácia de Castêlo da Maia, então em venda, que ainda hoje está na posse da sua família.
Durante o tempo em que permaneceu em S. Mamede viria a casar Idalina Aurora de quem teve cinco 
filhos. Nas recordações dos seus familiares ele surge como alguém que a todos procurou passar valo-
res de solidariedade e ideais republicanos, exemplos de seriedade e retidão, que muito possivelmente 
aprendeu com aqueles com quem privou durante os seus anos no Asilo. Eram-lhe reconhecidos a quali-

Feliciano Ruiz. 
Fotografia de Emílio Biel/APISJ

Feliciano Ruiz com a esposa e os filhos.
Fotografia cedida pela Srª Drª Adriana Ruiz
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dade profissional, o gosto pelo saber, pela inovação, pela cultura e uma arreigada preocupação com os 
demais, sendo que, por isso, o lucro não foi nunca uma das suas prioridades.
A partir do momento em que obteve independência económica tornou-se de novo sócio do ASJ, rece-
bendo sempre com emoção os meninos do Asilo que, por alturas de Junho, iam pedir o seu óbolo. Em 
1966, na altura em que tomou posse o novo Conselho Administrativo, sob a presidência de Carlos Cal 
Brandão e em que se apontava para uma fase de renovação com o apoio de sócios e benfeitores, assu-
miu, voluntariamente, o aumento da sua quota, enviando também um cheque com a vultuosa quantia 
de 5000$00, circunstância que seria assinalada na ata de 12 de Julho desse ano, sendo esse dinheiro 
encaminhado para gastos com obras e material pedagógico.  
Feliciano acabaria por morrer aos 72 anos, não sem antes ter feito uma romagem às farmácias onde ti-
nha trabalhado desde a sua saída do Asilo. Após a sua morte, um dos filhos visitou, em Março de 1972, o 
ASJ oferecendo em nome da família 10.000$00 para a instituição de um prémio anual de 500$00 com a 
designação Feliciano Ruiz, que distinguiria a aplicação ao estudo e aproveitamento escolar, atribuído logo 
em Junho no decorrer da festa de aniversário do Internato. Nesse primeiro ano o prémio foi entregue ao 
Rui, como o melhor dos alunos que frequentara o Instituto Comercial.

Heitor Bessa 
Fotografias cedidas pela  
Srª Prof. Paula Virgínia Bessa 
Fotografia da APASJ

O educando HEITOR ALvES BESSA (1926-2004)

Heitor nasceu em Murça em 1926. Era filho de António Bessa Ribeiro e de Ana Fernanda Alves Ribeiro, 
residentes na mesma localidade, e neto paterno de um abastado comerciante. Entrou no Asilo em 13 de 
Outubro 1934 pela mão de sua mãe, que assinou o auto de entrega, mas por conselho do tio paterno 
Militão Bessa Ribeiro144. Seu pai havia morrido e Murça era uma terra que não tinha horizontes para 
a educação de um jovem promissor. A família, que lhe pretendia dar um rumo seguro, pediu então a 
intervenção de um primo, Manuel Luís Guedes Pinheiro, médico no Porto, republicano e maçon, que 
se tornaria, como exigiam os Estatutos, seu fiador e protetor na entrada para o Asilo de S. João. Mas a 
vida familiar de Heitor ainda ficaria marcada, nos seus verdes anos, pela perda de sua mãe, que morreria 
igualmente em circunstâncias trágicas.
Este pesado fardo da meninice e o afastamento do lugar onde nascera e criara laços afetivos não impe-
diram que Heitor, que recebera o número 311 de matrícula, demonstrasse as suas qualidades, sendo 
que em 1937 terminou a instrução primária recebendo o prémio Anónimo Caritativo na Festa Xavier da 
Mota que se realizou, como sempre, no Ateneu Comercial. Em Outubro desse ano estava já matriculado 
na Escola Faria Guimarães e em 1939 frequentava o curso de pintor-decorador. No ano seguinte, conclu-
ído o 3º ano, receberia um prémio no valor de 100$00 por um trabalho de pintura que esteve exposto 
em Lisboa, bem como o prémio Moreira da Silva na festa Xavier da Mota. A conquista deste prémio iria 
repetir-se em 1942, depois de concluir em Julho o curso de pintor-decorador da referida escola. An-
tes de completar os 17 anos, em Janeiro, o Conselho Administrativo decidiu que continuasse no ASJ, 
dado o seu excelente comportamento e aproveitamento. Nessa sequência, e porque ainda não tinha a 
idade legal, foi matriculado no colégio Modelar a fim de se habilitar para o exame de admissão à Esco-
la de Belas Artes, sendo as despesas custeadas pelo seu protetor dr. Guedes Pinheiro, nomeadamente 
com a compra de roupa, para lhe não causar a situação de na idade em que está se exibir como asilado145.  
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Em Outubro de 1943 Heitor foi aprovado no exame de admissão e entrou para Escola Superior de Belas 
Artes do Porto. Três anos depois, em Setembro de 1947, o Inspetor de Turno escreveria no respetivo li-
vro: o internado Heitor Alves Bessa concluiu o Curso Geral de Arquitetura e deixou o Asilo146. 
Heitor terá abandonado o Asilo antes do previsto, indo trabalhar como desenhador até concluir o Curso 
Superior em 1956 na ESBAP, indo estagiar no atelier de arquitetura de Arménio Losa e Cassiano Barbosa. 
Logo no ano seguinte, a Associação Protectora do Asilo de S. João iria encarregá-lo de elaborar um pro-
jeto de obras para uma nova cobertura da escadaria do edifício sede. Esta ligação profissional continu-
ava os laços que o prendiam ao Asilo desde a infância. Visitava com frequência os amigos que ali tinha, 
marcando presença nas festas de aniversário a 24 de Junho, não se coibindo de dar o seu testemunho de 
vida aos jovens ainda internos, referindo-lhes a importância do estudo e do trabalho. Em 1966, integran-
do os Corpos Gerentes como elemento do Conselho Fiscal, acompanhou a primeira equipa de Carlos Cal 
Brandão como Provedor, cargo que manteve ao longo de muitos anos. 
Era, no dizer de quem o conheceu de perto, um homem bom, de trato muito afável. Aderiu à maçonaria 
e, politicamente, filiou-se no partido comunista, circunstância que lhe valeria também algumas perse-
guições, prolongando na geração de educandos o combate político que conhecera de perto desde a sua 
juventude. 
Como arquiteto deixou uma vasta obra, desde trabalhos de gestão urbanística a projetos de instalações 
militares, centros paroquiais, pavilhões gimno-desportivos, etc., tendo chegado, no plano institucional, 
a chefiar a Direção Regional dos Monumentos Nacionais (Norte) de 1988 a 1992. 
Casou em 1959 com Leonor Azevedo de quem teve duas filhas. Faleceu no Porto em 3 de Agosto de 2004. 

A educação tem de ser colectiva e, para ser profícua, necessita como o ensino, de ser oficial e obrigatória 
e de ter as suas bases assentes numa tríade perfeita – de moral, de civilidade e de civismo.
Eleutério Cerdeira147

O Regente/Director ELEUTéRIO CERDEIRA (1876 -1960)

Eleutério Emídio Alves Cerdeira, natural da freguesia da Sé, no Porto, de profissão jornalista, entrou 
para o Asilo de S. João como seu Regente/Diretor em 1916, permanecendo nessas funções durante treze 
anos, até 1929, durante os quais deixou uma marca pessoal na orientação pedagógica das crianças que 
tinha a seu cuidado e na atividade que exerceu na condução dos assuntos da casa. 
No concurso a que se apresentou para o lugar de Regente levou de vencida os outros oito concorrentes, 
sendo que todos prestaram provas teóricas e práticas perante um júri composto por professores do 
liceu Alexandre Herculano e da Escola Normal. Na decisão da Direção pesaram não só os resultados das 
provas como as qualidades de carácter e afectivas dos candidatos e a circunstância de Cerdeira cumprir as 
outras exigências dos Estatutos, isto é, ter mais de vinte e cinco anos – tinha então trinta e nove - e ser 
casado148. 
Como habilitações, Cerdeira era detentor de diploma em diversas disciplinas de Desenho da Escola In-
fante D. Henrique e possuía o exame de admissão aos cursos dos Institutos Industriais e Comerciais. 
Estava também inscrito como professor primário do ensino particular desde Dezembro de 1913.
Cerdeira levava consigo para o Asilo, que passava a ser pelo Regulamento a sua residência familiar, qua-
tro crianças - duas filhas de meses, dois enteados com seis e oito anos - e sua mulher Maria da Conceição, 
que ia desempenhar o lugar de Ecónoma. Na prática, ela devia reger a área doméstica da instituição, su-
perintender o trabalho das criadas e da costureira e desempenhar o papel de mãe adoptiva dos meninos 
internados149. Ao longo dos anos, os seus merecimentos foram amplamente referidos e elogiados pelos 
corpos dirigentes, e era manifesto o afeto que lhe votavam as crianças. Numa situação de particular 
gravidade, quando durante a Monarquia do Norte o Asilo foi invadido e presos o Provedor e o próprio 
marido, ela mostrou a sua determinação e capacidades, face a ameaças, ficando o Asilo entregue à sua 
inteira responsabilidade.

As autoridades proibiram, sem justificação alguma que no Asilo se efectu-
assem quaisquer assembleias de sócios e, na madrugada daquele dia [19 de  
Janeiro], depois de um assalto ao prédio da sua residência, foi preso e seques-
trado numas condições verdadeiramente trágicas o nosso Presidente Sr. Dr. 
Manuel de Morais e Costa. Logo a seguir, na manhã do mesmo dia, foi preso 
também o regente do Asilo Sr. Eleutério Cerdeira. A partir desse instante o  
Asilo ficou exclusivamente entregue à guarda e cuidados da esposa deste, 
Ex.ma Srª D. Maria da Conceição Martins Cerdeira que, com a maior dedicação 
e serenidade, dignas de especial registo, se houve nesta angustiosa e terrível 
fase em que o Asilo sofreu dois assaltos…

Relatório e Contas 1918-1919

Cartão de visita.  
Desenho de Eleutério Cerdeira.
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O Regente Eleutério Cerdeira. 

Eleutério Cerdeira e a esposa  
D. Maria da Conceição, que  
exerceu as funções de Ecónoma. 
Fotografias cedidas pelo Sr. Dr. Eleutério Cerdeira

Em 1923 vemo-la ao lado do marido na organização de uma cerimónia no ASJ que acolheu dezenas de 
convidados e se destinava a homenagear vários sócios beneméritos, entre os quais se contava a CMP, 
Bento Carqueja, Manuel Pinto de Azevedo e o jornal Porto Académico. A sessão foi abrilhantada com nú-
meros musicais e de recitação de poesia nos quais participaram os educandos e as duas filhas pequenas 
do casal, Maria Avelina e Emília Etelvina150.
Por outro lado, a atestar o relacionamento que manteve com as crianças, em Maio de 1926, a mãe de 
um dos educandos, Manuel Vasconcelos Martins, retirado do Asilo por doença grave, escreveu pelo seu 
punho uma carta de agradecimento que lhe era dirigida: Venho agradecer a V. Exª todos os favores e ca-
rinhos dispensados a meu filho (…) pedindo os meus respeitosos cumprimentos para seu Ex.mo marido e 
igualmente os meus maiores agradecimentos. Desejo as maiores felicidades para suas filhinhas. 
Mª Alice Martins151

As exposições e relatórios que Cerdeira enviou, ao longo dos anos, às Direções da instituição perderam-
-se quase todos. Percebe-se, no entanto, pelo que restou, que estava atento à necessidade de imple-
mentar no quotidiano do asilo medidas mais adequadas aos novos tempos, mais cuidada qualidade de 
ensino, novas práticas pedagógicas e melhores condições de vida material para os internados, 
numa época marcada por grandes difi- culdades financeiras. 
Das práticas quotidianas transpa- rece o seu empenho em premiar 
o aproveitamento e comporta- mento para estímulo dos jovens 
internados, pondo fim aos cas- tigos corporais e recuperando 
a tradição inicial do uso de es- trelas douradas e prateadas, 
na manga da blusa, pelos alu- nos de maior merecimento. 
Além disso, aquando do iní- cio das matrículas nas escolas 
técnicas, incentivou a res- ponsabilização dos jovens e 
a sua autonomia, solicitando à Direção que os educandos 
pudessem deslocar-se sozi- nhos para as aulas.
Cerdeira, que estava segura- mente bem informado sobre as 
teorias e práticas pedagógicas em voga, entendeu a importân-
cia de introduzir no currículo esco- lar interno os trabalhos em oficina, 
já usados em outros estabelecimentos      similares e que, na ótica do tempo, cons-
tituíam uma importante mais-valia para estes menores que, cedo, iriam ser lançados no mercado de tra-
balho. Nesse sentido, e para surpresa de todos, montou no edifício inaugurado em 1918 uma pequena 
oficina de trabalhos manuais de ajustagem em madeira, que equipou com modernos utensílios e fer-
ramentas inglesas e americanas. Se o trabalho diário nessa oficina contribuiria, na sua perspetiva, para 
pôr fim à ociosidade dos rapazes152, Cerdeira procurou ao longo dos anos utilizar diversos recursos de 
que foi dispondo para o recreio deles e para a sua aprendizagem. Para isso, montou um cartoscópio para 
projetar vistas e distrair as crianças em horas de lazer153. Mas nesta área ele foi mais além. Aproveitou 
um aparelho de projeção cinematográfica oferecido por alguns membros do Conselho para a exibição 
de filmes educativos. 
A documentação deixa entrever a confiança pedagógica que o Conselho Administrativo depositava no 
Regente, solicitando-lhe ao longo dos anos relatórios, comentários, e chamando-o a participar em várias 
reuniões. Em Dezembro de 1922, por exemplo, Cerdeira fez uma exposição sobre a necessidade urgente 
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da orientação pedagógica do Asilo seguir um novo rumo, procurando dar à instituição a função social 
de assistência que ele julgava competir-lhe, mas de que se tinha arredado, apesar das diretrizes dos no-
vos Estatutos. Algum tempo depois, ele reportava, com grande preocupação, a atitude das famílias dos 
internados que retiravam do Asilo as crianças antes mesmo delas adquirirem uma formação profissional 
adequada para se aproveitarem dos seus salários. A sua opinião iria influir grandemente na mudança 
profunda que a APASJ iria introduzir na colocação profissional dos educandos.
Mas a vida profissional de Cerdeira não se limitou às funções de Regente. Porventura a desvalorização 
do vencimento explique as razões que o levaram a exercer várias atividades remuneradas fora do Asilo. 
Em 1919 tornou-se Conservador do Museu Municipal, depois participou na Comissão Organizadora do 
Anuário da Câmara (1924), fez parte da Comissão Estética da Cidade e foi Diretor Adjunto do Arquivo 
Histórico (1925/26), exercendo igualmente como professor do curso noturno da Escola Infante D. Hen-
rique. 

Continuam desempenhando os cargos directivos os prestimosos amigos 
e desvelados protectores dos nossos pupilos snrs. Eleutério Cerdeira e sua 
Ex.ma Esposa D. Maria Cerdeira que continuam sendo os pais adoptivos dos 
nossos internados e que pelo carinho e dedicação com que os tratam, lhes fa-
zem esquecer a orfandade ou a miséria em que poderiam viver. O Sr. Cerdeira 
continua dando provas de pedagogo conhecedor do moderno ensino, óptimo 
disciplinador e excelente administrador dos parcos haveres do Asilo, no que é 
auxiliado eficazmente por sua esposa…

Relatório e Contas 1922-1923

Além de todas estas tarefas, que demonstram os seus múltiplos talentos, ia-se dedicando a um trabalho 
de grande fôlego como diretor artístico da edição monumental da História de Portugal, dirigida pelo 
seu amigo Damião Peres. Nos finais de 1928, ofereceu os primeiros fascículos da obra ao ASJ para, como 
admitiu, iniciar a formação de uma biblioteca na instituição154. 
As suas muitas atividades, nomeadamente as que decorriam fora do Asilo, para as quais dispunha ape-
nas de autorização informal da Direção, granjearam-lhe inimizades. Na sequência de algum mal-estar 
gerado, Cerdeira endereçou um pedido para cessar funções juntamente com a esposa a partir de 31 de 
Março de 1929. Nesse dia, na presença de alguns membros da Direção, do pessoal menor e de todos os 
educandos, o casal despediu-se do Asilo no meio de uma emotiva cena. 

O SÓCIO - FUNDADOR AURéLIO DA PAZ DOS REIS (1862-1931)

A nossa missão deve consistir em fazer com que os internados de hoje, sejam  
amanhã homens de carácter, de trabalho e de coração. Todos os nossos esforços  

se perderão se, a par da educação intelectual, não ministrássemos às crianças  
que foram confiadas à nossa guarda, uma sã e fecunda educação moral, capaz  

de lhes poder despertar sentimentos de amor e justiça, de honra e trabalho. 

Aurélio da Paz dos Reis

Aurélio da Paz dos Reis foi indiscutivelmente um homem de exceção. Sobre mui-
tos aspetos da sua vida, sobre a sua obra como fotógrafo – um dos maiores do seu 
tempo –, e sobre as suas realizações como precursor do cinema português já se 
publicou um belo livro155. Cabe aqui apenas recordá-lo numa das facetas menos 
conhecidas: a de cidadão benemérito. O Aurélio maçon, filiado no Grémio Honra e  
Dever156, republicano falhado do 31 de Janeiro, mas republicano assumido de toda 
a vida, viveu intensamente aquilo que entendia serem as suas responsabilidades 
de cidadão. Deste modo, e ainda decorria o rescaldo do golpe militar do Porto, e 
já ele participava com o maior empenho no levantamento de uma obra de bene-
ficência a que se entregou com grande desvelo e que promoveu de forma incan-
sável – o Asilo de S. João. As suas relações sociais e associativas, as suas ligações 
políticas, os seus contactos comerciais, os laços fáceis com o meio teatral e musical 
permitiram-lhe colocar-se ao serviço dessa causa que lhe foi tão cara, em inúme-
ras circunstâncias. De tudo se serviu com inteligência e sentido de oportunidade. 
Mesmo os belos catálogos de A Flora Portuense, que eram também um cartaz de 
propaganda de muitas firmas da cidade, serviram os seus desígnios. É por demais 
seguro que ele cobrava a amizade ou o conhecimento próximo dos seus anuncian-
tes convidando-os para sócios da APASJ, passando-lhes bilhetes para os benefí-
cios, para os sorteios, pedindo donativos, metendo empenhos para a colocação 
dos internados …157

Questões que viriam a mostrar-se importantíssimas para a vida do Asilo ao longo 
dos anos partiram de ideias suas. Foi dele o alvitre, ainda nos momentos da funda-
ção do Asilo, de se utilizar a locação de almofadas para os lugares de galeria das 
casas de espetáculos, como uma forma de obter verbas suplementares para a sus-
tentação económica da instituição. Com os seus contactos conseguiu a anuência 
do Coliseu Portuense, onde assistia muitas vezes às touradas de que tanto gosta-
va; depois veio a resposta positiva de muitas outras casas de espetáculos, como o 
Real Teatro de S. João, o Teatro do Príncipe Real, etc., que pertenciam a sócios dos 
Fenianos, como ele próprio158. Foi também, por certo, a circunstância de pertencer 
à Comissão Promotora das Exposições de Flores no Palácio de Cristal que abriu as 
portas daquelas seletas exibições às crianças do ASJ que ali vendiam flores159/160. 

Aurélio da Paz dos Reis
PT/CPF/APR/8807



138 I N T E R N A T O  D E  S .  J O Ã O  P O R T O 139            M E M Ó R I A S   

Isabelino. 
Fotografia de Emílio Biel/APISJ

Na gerência de Junho de 1897 a Junho de 1898 da APASJ, Aurélio ocupou o lugar de 1º Secretário da 
Direção. O seu papel assumia-se agora numa outra vertente, que ele, de nenhum modo descurou. Ler 
as atas que redigiu é algo que não se faz de modo indiferente: pela caligrafia primorosa, pela assinatura 
extravagante e, também, pelo texto preciso, correto mas sempre contido, quase omisso quando se refe-
re a si mesmo. Por vezes, exprime mais de largo as suas ideias, como na conclusão de um dos Relatório e 
Contas em que expressa um desejo, depois de defender os deveres da honra da família e do sentimento: 
que o Asilo de S. João seja sempre para esses inocentes, que serão os homens de amanhã, uma família que 
eles perderam ou que nunca tiveram. Vindo dele, isto não seria retórica. A verdade é que, na noite de 
Natal de 1897 Aurélio, a esposa e os filhos deixaram o conforto da sua bela casa de Nova Sintra para 
passarem todo o serão com as crianças do Asilo161, sem que essa atitude fizesse parte das incumbências 
do 1º Secretário. Também havia sido ele que acompanhara dez educandos a Lisboa, para, a convite do 
Grémio Lusitano, participarem nas comemorações do centenário da India162. Quando nesta gerência, um 
dos internados, Isabelino, nº 15 de matrícula, foi entregue à mãe que se encontrava já em condições de 
o poder receber, Aurélio referiu-se-lhe com verdadeira estima: Obediente, estudioso, meigo, grácil, esta 
criança de olhar cândido e doce deixou na sua passagem pelo Asilo um rasto de amor e respeito. Nos mapas 
de aproveitamento e conducta foi sempre um dos mais classificados…163.
Mas a proximidade ao Asilo continuou porque na gerência de 1900-1901 Aurélio foi 1.º Secretário da 
Assembleia Geral. Curiosamente, no respetivo Relatório e Contas foi publicada a primeira foto dos edu-
candos, de ar grave e sério, à porta do Asilo, já com os fatinhos à marinheiro. Contudo, logo na gerência 
seguinte, de Setembro de 1902 a Setembro de 1903, Aurélio voltou como 1º Secretário da Direção. Por-
tanto, em funções de muito maior intervenção na vida do ASJ. O Relatório e Contas, de que foi o principal 
responsável, saiu com uma adenda inesperada. Para a justificar, explicou-se: Dando-se a circunstância de 
ser vosso relator um medíocre amador de fotografia, vai o presente relatório ilustrado com alguns clichés, 
representando o grupo dos nossos queridos pupilos e o aspecto geral do dormitório, depois da importante 
reforma a que se mandou proceder.
Na verdade, trata-se de três belas imagens das crianças: a foto de grupo, com os meninos em pose nos 
seus fatos de passeio; uma outra deles brincando no recreio com os seus bibes, na presença de dois 
adultos; sendo que a terceira imagem reproduz o dormitório arejado e luminoso, com as camas de fer-
ro alinhadas, com colchas e travesseirinhas, destacando-se o altar ao fundo…164. Aurélio deixava assim 
testemunho público dos melhoramentos conseguidos no interior do Asilo para conforto das crianças, 
graças à ajuda dos amigos e sócios, número que ele vinha conseguindo aumentar com a sua inesgotável 
perseverança165. Aliás, nos agradecimentos que deixa exarados neste, como nos outros Relatórios da sua 
responsabilidade, percebe-se a presença do seu círculo de amizades.
Mas Aurélio voltou outras vezes. Na gerência de 1907-1908, como 1º Secretário da Direção, coube-lhe 
agradecer o gesto inédito do Senado da Câmara do Porto, que por benemérita proposta do ex.mo sr. vere-
ador Augusto Pereira da Costa, votou unanimemente o valioso subsidio anual de 100$000 reis. Era o início 
de uma colaboração mais próxima entre a edilidade e o ASJ, uma vez que já sopravam por ali ventos 
republicanos. Ainda nesta gerência voltou-se a uma prática antiga, isto é, as visitas às fábricas que, nas 
reuniões da Direção foram amplamente apoiadas por Aurélio. Às quintas-feiras, os internados acompa-
nhados pelo Regente faziam digressões agradáveis onde conheciam os melhores exemplos da indústria 
sediada no Porto. 
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Arlindo. 
Fotografia de Emílio Biel/APISJ

Aurélio continuou a trabalhar para o bem-estar das crianças do ASJ. Mas depois desta gerência não vol-
taria mais a participar na Direção. Em 1910-1911 seria 1.º Secretário da Assembleia Geral, tal como na de 
1911-1912, assumindo em 1921-1922 a Vice-Presidência da Mesa da Assembleia Geral.
De todas as intervenções que se colhem nas atas que redigiu, ou do que escreveu nos Relatórios, perce-
be-se uma grande preocupação com a vida das crianças internadas, por vezes, mesmo alguma indulgên-
cia, face aos seus comportamentos menos disciplinados. Por outro lado, assumiu uma grande rispidez 
contra aqueles que atentaram contra a sua integridade. É vê-lo, na gerência de 1902-1903, a invetivar o 
comportamento do Regente que abusara das palmatoadas com o mais pequeno dos educandos. Não era 
só a expulsão que ele defendia, mas a intervenção policial. 166

A necessidade de colocar os educandos no mundo do trabalho quando chegavam ao fim dos seus estu-
dos, levou também Aurélio a receber no seu estabelecimento A Flora Portuense um dos rapazes do ASJ, 
Arlindo. Ali permaneceu desde 1897 a 1899, altura em que o estado sanitário da cidade paralisara a vida 
comercial e em que Aurélio pediu o seu regresso ao Asilo. Por solicitação da mãe, Arlindo foi enviado 
para o Brasil em Outubro, depois da abertura dos portos, tendo Aurélio tratado pessoalmente da docu-
mentação necessária. Uma parte do dinheiro para a passagem foi retirada do cofre da Associação e outra 
parte saiu de uma subscrição com essa finalidade entre amigos da Direção167.
A constante ação em favor das crianças do ASJ, mas também o interesse pelo seu futuro, uma vez saídas 
do Asilo, fez de Aurélio um benemérito aos olhos dos seus confrades. Em consequência, foi-lhe prestada 
uma homenagem pública, em 8 de Dezembro de 1906, que contou com a presença de diversos convida-
dos, discursos e o descerramento do seu retrato na Sala das Sessões da sede social da APASJ. O Presiden-
te da Direção usando da palavra pôs em relevo os altos serviços que relevam a acção, o esforço, o trabalho, 
o amor, a dedicação de Aurélio da Paz dos Reis por esta casa de caridade168. De seguida o Dr. Alfredo de 
Magalhães, lente da Escola Médica do Porto, maçon e figura muito respeitada nos meios intelectuais da 
cidade, fez a biografia do homenageado. Seguiram-se outras intervenções que foram muito aplaudidas: 
Visivelmente comovido, o ex.mo sr. Aurélio da Paz dos Reis agradece a homenagem que este Asilo lhe presta. 
Entendendo não a merecer plenamente, aceitava-a, pela sinceridade dos seus promotores (…) Disse mais, 
que de propósito se tinha feito acompanhar de sua esposa e filhos para lhes ensinar a seguir o caminho da 
solidariedade humana, exortando-os a nunca esquecerem o Asilo de S. João169.
A cerimónia seria seguida pela entrega dos prémios aos catorze internados aprovados nos exames de 1º 
e 2º grau, que receberam os seus prémios das mãos de Palmira, esposa de Aurélio.
Na altura do seu regresso à Direção para a gerência de 1907-1908, anunciou a sua próxima viagem ao 
Brasil, a realizar em 1909. Nos seus intentos havia o projeto de associar essa deslocação de negócios a 
mais uma angariação de fundos em favor da Associação, sabendo do carinho com que no Brasil tinha 
sido acolhida a fundação do Asilo. Nesse sentido, solicitou a impressão a ouro de diplomas de sócios 
beneméritos, que levaria consigo para distinguir aqueles que desejassem com a sua generosidade pro-
teger as crianças do ASJ. A proposta foi aprovada e os diplomas impressos.
Em 1918 morreram de pneumónica Horácio e Hilda, dois dos filhos de Aurélio. No ano seguinte morreu 
em França o seu filho Homero. A vida, seguramente, não podia ser a mesma, mas Aurélio não deixou de 
cumprir aquilo que achava serem os seus deveres cívicos. Em 1919 retomou responsabilidades na Câma-
ra do Porto; em 1921 pertenceu à Comissão Executiva; em 1922 foi Vereador; depois foi Vice-Presidente 
do Senado. Mas as preocupações com a sobrevivência do Asilo, nesses tempos difíceis, não o abando-
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O Comissário de Polícia.  
Programa de 21 Junho 1924.  
Aurélio figura como 1ª Testemunha.

naram. Em 21 de Junho de 1924, Aurélio fazendo-se valer dos seus dotes artísticos e do seu gosto pelo 
teatro, participou na peça de Gervásio Lobato O Comissário de Polícia, que foi representada no Teatro S. 
João, com grande êxito, em Benefício do ASJ, por um grupo de artistas amadores: Este espectáculo, cons-
tituiu, quer pela intenção bondosa e gracioso desempenho dos intérpretes, quer pela selecta assistência que 
muito os aplaudiu, uma encantadora e inolvidável festa de caridade170. 
Em 1931 Aurélio morreu com 69 anos, depois de uma vida completa. O Porto prestou sentidas homena-
gens ao seu labor como cidadão, artista, benemérito. Em todo esse seu trajeto de vida, o Asilo de S. João 
representara indiscutivelmente uma parcela importante, quer no domínio dos seus princípios solidários, 
quer nas suas preocupações de cidadania.
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O INTERNATO
DO PASSADO RECENTE ÀS
PERSPETIvAS DE FUTURO
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I – A APISJ como Instituição Privada  
de Solidariedade Social

Após o 25 de Abril, a Associação Protetora do In-
ternato de S. João procurou trabalhar dentro de 
novos parâmetros sociais que estavam de acordo 
com os seus princípios fundadores, mas também 
com novas políticas assistenciais que emergiram 
com a própria Revolução. Foi um caminho longo, 
não isento de dificuldades.
A Constituição da República de 1976 no nº 3 do 
artigo 63º viria a prescrever que a organização 
do sistema de segurança social não prejudicaria 
a existência de “instituições privadas de solidarie-
dade social” (IPSS), sem fins lucrativos que seriam 
regulamentadas por lei e sujeitas à fiscalização 
do Estado. Posteriormente, o Decreto-Lei nº 519-
G2/79 viria estabelecer a disciplina jurídica dessas 
instituições entre as quais as formas de coopera-
ção entre elas e os organismos do Estado através 
de acordos de cooperação. Foi em 5 de Março de 
1987 que a Associação Protetora do Internato de 
S. João foi registada na Direção Geral da Seguran-
ça Social, sobre o nº 29/87, como Instituição Parti-
cular de Solidariedade Social.
Nessa sequência, e já após a publicação do Es-
tatuto das IPSS de 1983, foi celebrado, em 26 de 
Abril de 1985, o Acordo de Cooperação entre a As-

sociação e o Centro Regional de Segurança Social 
do Porto (CRSSP), que regulava essa cooperação e 
que caracterizava o APISJ dentro do quadro de ob-
jetivos que tinha sido a sua matriz histórica, como 
uma Instituição “destinada a receber, em regime 
de internato, crianças e jovens sem família, ou 
desprovidos de meio familiar normal”. Na mesma 
linha o funcionamento do Internato deveria ser 
regido por um Regulamento interno, elaborado 
pela sua Mesa Administrativa, tendo em conta as 
orientações técnicas legalmente estabelecidas. 
Os objetivos finais seriam promover a valorização 
pessoal e profissional dos educandos e facilitar a 
sua integração familiar e social.
A admissão das crianças continuou ainda a ser 
feita de acordo com os critérios definidos nos Es-
tatutos da Associação e com base nos seguintes 
princípios: a dupla orfandade ou abandono total 
donde se presumisse a existência de perigo moral 
e o conflito com o meio familiar e social do qual 
decorresse risco de marginalização. A lotação má-
xima estabelecida manteve-se nos quarenta uten-
tes, tendo em conta as dificuldades de adaptar o 
edifício centenário às condições de funcionamen-
to exigidas. 
O Acordo obrigava ainda a Instituição a estabele-
cer um quadro de pessoal menor de apoio, bem 

como a admitir um Diretor Técnico, com habili-
tações literárias e pedagógicas adequadas, com 
formação superior na área das Ciências Humanas. 
Este enquadramento logístico iria capacitar a Insti-
tuição, a partir de 1999, para novos cometimentos, 
tornando-a um elemento da rede de acolhimento 
de menores em risco a enviar pelos Tribunais de 
Família e Menores, pelo Centro Distrital da Segu-
rança Social do Porto e pelas Comissões de Prote-
ção de Crianças e Jovens.
A primeira revisão ao Acordo ocorreu em 25 de No-
vembro de 1988, e tinha como objetivo atualizar a 
comparticipação financeira dada pelo CRSSP. Um 
novo Acordo foi celebrado em 27 de Dezembro de 
2007, que, revogando o de 26 de Abril de 1985 e 
as suas revisões, mais uma vez definia os direitos 
e deveres das partes, os objetivos, princípios e ser-
viços a prestar pela Instituição, além de redefinir 
o quadro de pessoal, o número de utentes abran-
gidos, bem como a devida comparticipação finan-
ceira.

A 1 de Outubro de 2009, a Associação aderiu ao 
Plano Desafios Oportunidades e Mudanças (Plano 
DOM) que integrava nos seus objetivos a definição 
de um projeto de vida para cada criança/jovem e 
o estudo da sua desinstitucionalização no menor 

tempo possível rumo à família nuclear, a uma fa-
mília alargada, à adoção, ao apadrinhamento civil, 
à autonomia civil ou outras. Da mesma forma era 
pretendido um incremento de pessoal técnico na 
instituição custeado pela CDSSP (dois Educado-
res Sociais e um Assistente Social). No enquadra-
mento deste Plano a instituição devia assegurar 
todo o trabalho com as famílias em parceria com 
as redes sociais de apoio (Centros de Saúde, Jun-
tas de Freguesia, Tribunais, Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens em Perigo, Segurança Social, 
etc). Também a Instituição ficou obrigada à gestão 
centralizada de vagas para novos utentes.

II – Projetos e Realizações

Uma das questões mais complexas com que o Asi-
lo/Internato de S. João se debateu ao longo da sua 
existência foi a das condições das suas instalações. 
Após 1974, as intervenções pontuais que foram 
sendo realizadas não trouxeram as necessárias 
respostas ao conforto e bem-estar dos educandos. 
Desta forma, logo no início da década de oitenta, 
foram mais uma vez sinalizadas as dificuldades de 
manutenção do edifício centenário e a sua inade-
quação às exigências pedagógicas da Instituição. 
Porém, só em 1988 o Centro Regional de Segu-
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rança Social se mostrou aberto à apresentação de 
um projeto para a construção de um imóvel ane-
xo, projeto que foi apresentado na CMP em 1990 
e que era da autoria do arquiteto Francisco Barata 
Fernandes. Foi, contudo, só no mandato de Carlos 
Mourão como Provedor que, em 24 de Fevereiro 
de 1996, com a presença de Mário Soares, se viria 
a inaugurar esse edifício, concretizando-se, assim, 
um projeto de muitos anos. Nesta primeira fase, 
foi construído um imóvel de dois pisos destinado 
aos novos quartos dos educandos que transitaram 
da velha casa mãe, e dos dormitórios comuns, para 
confortáveis quartos de três camas, num edifício 
que dispunha, ainda, de uma suíte por piso, de um 
quarto servindo de enfermaria, de casas de banho, 
etc. 

A segunda fase do projeto de mudança de instala-
ções seria concretizada em 23 de Junho de 2007. 
Celebrando mais um aniversário da criação do In-
ternato, procurou-se, desta feita, criar os espaços 
necessários para alojar os serviços administrativos 
- gabinetes e salas de reuniões –, bem como criar 
novas áreas para os serviços de apoio ao Internato 
– refeitório, cozinha e lavandaria –, e uma área de-
dicada aos educandos, incluindo salas de estudo 
e de convívio, zona desportiva e jardim. Este con-

junto de espaços, luminosos, comunicando visual-
mente entre si, constituíram a fase final das novas 
instalações do Internato. O projeto foi da respon-
sabilidade dos arquitetos Francisco Cancelliere e 
Henrique Coelho.

A Ação Educativa

A ação educativa que a Associação procurou exer-
cer junto das suas crianças e jovens, e que consti-
tuiu uma preocupação constante ao longo da sua 
história, passou a inserir-se, sobretudo após a Lei 
nº 147/99, num processo muito mais abrangente e 
complexo que se articulou de forma múltipla com 
os projetos de vida traçados para cada educando, a 
partir do momento da sua admissão. O trabalho re-
alizado ao longo do ano com as crianças e jovens, 
de forma individual e em grupo, que tem contem-
plado o apoio psicológico, as dinâmicas de grupo, 
as avaliações psicológicas e sociais, etc., pode ser 
acompanhado em detalhe, a partir de 2001, atra-
vés dos Planos de Atividades e Relatórios anuais, 
exigidos pela lei das Associações e pelos próprios 
Estatutos. Eles abordam todas as vertentes dessa 
ação, desde as atividades letivas e pedagógicas às 
lúdicas e culturais. Umas e outras têm-se desenvol-
vido em dois campos paralelos: uma que se desen-

rola no próprio Internato de forma quotidiana ou 
periódica, ou que, tendo lugar no exterior, é intei-
ramente dependente dos projetos e programação 
dos seus educadores; outra que tem vindo a ter lu-
gar, ao longo dos anos, mercê do apoio que o Inter-
nato tem beneficiado da parte de diversas institui-
ções da cidade, públicas e privadas. Esta ação tem 
permitido proporcionar às crianças e aos jovens 
atividades complementares à sua vida escolar, mas 
também à sua formação cívica e tem contribuído 
para o desenvolvimento das suas apetências pes-
soais tanto físicas como intelectuais.

As atividades letivas e pedagógicas têm-se tradu-
zido num conjunto de intervenções junto dos edu-
candos visando a sua correta integração no meio 
escolar, em que são contemplados níveis muito di-
versificados de atuação, que vão da identificação 
das dificuldades escolares de cada um, à definição 
do seu plano individual de estudo, mas também 
ao reforço das suas competências escolares com 
apoio à aprendizagem, bem como, para os mais 
velhos, a orientação profissional, que tem sido 
uma importante mais-valia no percurso individual 
de cada jovem. 
As atividades lúdicas e culturais têm constituído 
uma aposta forte na formação dos educandos, 

procurando-se através das atividades mais ape-
lativas - tendo em conta as suas idades e os seus 
naturais interesses – introduzi-los em novos cam-
pos de formação e em níveis mais aprofundados 
de conhecimento. As iniciativas desportivas, para 
lá do agrado com que sempre são acolhidas, per-
mitem o usufruto do espaço exterior – em jogos de 
futebol e jogos tradicionais no Parque da Cidade -, 
o contacto com outros jovens – em torneios de vo-
leibol no âmbito do “Gira-Volei”, atividades de slide 
e canoagem no rio Douro, bowling, etc. Para lá do 
desporto, têm sido organizadas noites de cinema, 
sessões de expressão dramática com representa-
ção de pequenas peças, aperfeiçoamento dos co-
nhecimentos musicais fomentados em meio esco-
lar, atividades de pintura, desenho, modelagem, a 
que se junta anualmente a edição da revista dos 
educandos “Linhas de Margem”, que procura ser o 
rosto, a palavra e a expressão das crianças e dos 
jovens. Também têm sido contemplados projetos 
na área do desenvolvimento dos conhecimentos 
da informática, da fotografia e do vídeo.
Outras ações coletivas têm lugar periodicamente 
e são já tradicionais, como o passeio escolar anual, 
a construção da Cascata Sanjoanina, do Presépio 
do Natal, das máscaras de Carnaval – com desfile e 
atribuição de prémios -, da preparação dos feste-
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jos de S. Martinho, com Magusto e jogos tradicio-
nais, atividades que envolvem sempre uma grande 
dinâmica e que contribuem para o reforço dos la-
ços de companheirismo entre todos.

Tem sido relevante a integração do Internato em 
atividades promovidas por diversas entidades no-
meadamente no Dia Mundial dos Museus, do Tea-
tro, ou dos Correios, na celebração do Dia Mundial 
da Criança, no Dia da Árvore ou da Música. Por ou-
tro lado, Serralves, a Quinta da Bonjóia, a Biblioteca 
Almeida Garrett, o Arquivo Histórico Municipal do 
Porto, o Museu Soares dos Reis, o Teatro do Campo 
Alegre, o Rivoli, o Coliseu, entre outros, têm sido 
magníficos espaços de oferta de atividades muito 
diversificadas, da divulgação da ciência e da arte, à 
divulgação da leitura e de autores, ou ao encontro 
do teatro e das atividades performativas. 
Da mesma forma, os educadores procuram integrar 
a sua programação nos circuitos culturais da cidade 
levando os jovens a exposições, concertos, ciclos de 
cinema, palestras de índole cultural ou científica, 
à participação em workshops, a caminhadas para 
observação da fauna e flora, a passeios à descober-
ta da cidade, num conjunto de ações que têm feito 
também parte da sua formação.
A época de verão tem marcado, ao longo dos anos, 

um tempo de descanso e lazer, com a passagem 
“obrigatória” por atividades balneares, desde as 
idas diárias à praia até, nos anos mais recentes, à 
estada numa Colónia de Férias com a colaboração 
da Segurança Social e da Fundação INATEL. 

No âmbito do apoio fornecido pelas instituições 
privadas no campo cultural e de desporto, há que 
referir que várias instituições amigas facilitaram, 
ao longo dos anos, o uso das suas instalações des-
portivas, favoreceram o intercâmbio com as suas 
equipas, etc. De entre todas há que salientar a 
Universidade Fernando Pessoa, que tem traduzido 
o seu apoio em múltiplas vertentes, nas quais se 
enquadram também a desportiva e a pedagógica, 
nomeadamente pela abertura aos educandos do 
seu ginásio e piscina, e sessões de sócio-drama em 
que se desenvolvem atividades de representação 
para o diagnóstico e análise de situações de foro 
inter-relacional. 

Os educandos o Internato e a Escola

Dos trinta e seis educandos que hoje estão insta-
lados no Internato, quatro frequentam o 1º ciclo, 
e dezassete o 2º ciclo (repartidos pelos 5º, 6º,7º, 8º 
e 9º anos), cinco frequentam a escola secundária, 

repartidos pelos cursos Cientifico-Humanístico (2), 
Artes (1), Gestão e Programação de Sistemas Infor-
máticos (1) e Turismo (1). Os educandos que segui-
ram a vertente profissionalizante estão inseridos 
em cursos do CEF que direcionam os alunos do 
Internato para o mercado de trabalho através da 
formação em cursos práticos. Este ano três alunos 
frequentam os cursos de Mesa e Bar, Cozinha, e Co-
zinha e Pastelaria. Destes alunos, os que atingiram 
o nível 3 estão já inseridos em estágio profissional, 
o que lhes permite a aquisição de uma competên-
cia prática necessária para uma mais fácil integra-
ção laboral.
Verifica-se, deste modo, que o trabalho que a Escola 
e o Internato têm vindo a realizar com os educandos 
tem possibilitado a manutenção de resultados mui-
to positivos ao nível da formação. Mas, a par dessa 
vertente, também alguns jovens se têm distinguido 
de forma particular – constituindo uma quota de 
orgulho para a Instituição – em concursos abertos 
ao público juvenil em que alguns dos educandos fo-
ram contemplados com prémios significativos, ou 
através das suas participações desportivas exter-
nas em que têm sido medalhados.

Fontes:   Planos de Atividades  
e Relatórios Anuais 2001-2011
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NOTAS (Endnotes)
1  Teve lugar em Paris, em 1883, o 1º Congresso Inter-

nacional de Proteção à Infância, precedido em 1878 
pela criação da Sociedade para a Proteção da Infância 
Abandonada e Culpada. A partir de 1895 foi criada 
uma secção dentro dos Congressos Penitenciários 
Internacionais para se ocupar exclusivamente dos 
problemas ligados à infância e aos menores.

2  A sua criação foi aprovada por Portaria de 14 de  
Janeiro de 1891.

3 A proposta de criação foi de 30 de Setembro de 1891.
4  Este Asilo ficou a dever-se à iniciativa do Juiz Francisco 

Augusto da Cunha Leal e a Delfim de Lima, Provedor 
da Irmandade do Terço.

5 SANTOS, 2010: 43.
6  Poucos anos depois, e tendo como figura tutelar  

o bispo do Porto D. António Barroso, surgiu a Real 
Associação Protectora da Infância, cujo Internato  
foi criado por decisão da Assembleia Geral de 14 de 
Junho de 1908. 

7 Relatório e Contas da Gerência. 1893.
8  SOUSA, 1991:“63% dos irmãos do Vale do Porto,  

têm menos de 34 anos, situando-se a moda no grupo 
etário dos 25-29 anos. Acima dos 50 anos registam-se 
apenas sete elementos. (…) Dos 178 maçãos existen-
tes nos inícios de 1891, 37 são ainda iniciados, 119 
encontram-se entre os graus 2 e 7, 23 distribuem-se 
entre os graus 20 e 33. (…) Com o grau 33 temos seis 
elementos, dos quais se destacam Alves da Veiga,  
que dirige a loja Independência, e José Diogo Arroio, 
que pertence à Liberdade 164.”, p. 393-395. 

9 Ibidem, p.399.
10  Para lá de realizações noutros países, a Maçonaria 

criou em Portugal várias instituições de beneficência 
anteriores ao ASJ como o Asilo de S. João de Lisboa, 
para meninas, fundado em 1862, com Estatutos de 
1867, e o Asilo-Escola António Feliciano de Castilho 
para crianças de ambos os sexos, fundado também  
em Lisboa em 1889. 

11  O 31 de Janeiro de 1891 poderá ter interferido no 
andamento dos trabalhos. Recorde-se que Alves da 
Veiga, que foi sócio fundador e membro ativo da 
Associação, desapareceu de cena com o seu exílio em 
França após a revolta. A este propósito veja-se o que 
escreveu Oliveira MARQUES: “a posição do Grande 
Oriente Lusitano no rescaldo dos acontecimentos não 
se fez esperar (…) mandando suspender Alves da Veiga 
e todos os irmãos acusados ou que fossem indiciados 
como estando implicados na revolta” 2002, p. 102.

12  Eram 892 em 1912, 965 em 1918, descendo para 882 
no ano problemático de 1919, número que se mante-
ve no ano seguinte. As oscilações foram sendo pouco 

significativas até porque as Lojas se encarregavam de 
angariar sócios em épocas de maior desmobilização. 
Para além disso, há algumas “respostas” pontuais, 
como as de Manuel Francisco da Silva, presidente  
da Sociedade União Portuense, que impunha a todos 
os associados a sua inscrição como sócios da APASJ. 
Relatório e Contas. 1910-1911, p.12.

13  Do cruzamento feito com a lista apresentada por 
Fernando de Sousa para os maçons das lojas do Vale 
do Porto, em 1891, há 12 nomes que aí não figuram, 
possivelmente porque a sua entrada na Maçonaria  
se fez posteriormente.  

14  Órgão da Associação Académica do Porto entre 1923  
e 1927.

15 Correspondência Enviada. 26 Junho 1943
16   “a cada asylado [devia corresponder] o fundo perma-

nente de três contos de reis...”
17  Foi constante o apoio dos Grémios, manifestando-se 

de forma mais expressiva sempre que as circunstân-
cias o exigiam. Assim, e a título de exemplo, em 1898 
ofereceram donativos os Grémios Igualdade, Frater-
nidade, Independência Lusitana, Lusitano de Lisboa, 
Obreiros do Progresso e Português. Na difícil conjuntura 
de 1915/16 entregaram donativos os Grémios Luso-
-Escoceses Liberdade e Progresso, Luz do Norte, Progre-
dior, Libertas; Luz e Vida, Portugália, Vitória e União, 
bem como os Grémios Portuenses Ordem e Trabalho, 
Libertas e Luz do Norte. Veja-se Relatório e Contas, p. 18.

18  Os apoios recebidos nestes anos fundadores 
traduziram-se não só na admissão progressiva de 
sócios, como na oferta de donativos em dinheiro ou 
na dos mais diversos artigos, como mobiliário, roupas, 
produtos alimentares, etc., doados por particulares, 
casas comerciais e fábricas.

19  Uma vez que restam hoje muito poucos processos de 
admissão no acervo do ASJ relativos aos primeiros anos, 
não é possível averiguar da existência de “cartas de 
recomendação” em favor deste ou daquele candidato, 
tal como pude constatar na documentação do  
Asilo D. Amélia/Asilo Municipal. Apenas encontrei  
um caso documentado quando, em 1893 a direção 
de O Comércio do Porto solicitou a admissão de um 
rapazinho em situação de grande abandono.  
A Direção, reconhecendo que o Asilo muito devia 
àquela instituição, criou então uma vaga suplementar  
no contexto da celebração do aniversário do ASJ. 

20  Existem apenas seis Boletins respeitantes a exames 
realizados em Dezembro de 1918.

21  Entre os processos ainda existentes, dos anos trinta e 
quarenta, seguramente um terço, está acompanhado 
de uma “carta de recomendação”.

22  Esta informação, de que se transcreve apenas uma 
parte, foi enviada pelo Delegado da Inspeção Escolar 
de Moimenta.

23  A informação foi colhida junto de uma vizinha que 
está devidamente identificada.

24  Pela análise dos Livros de Termos de Admissão é bem 
visível a caracterização do “fiador” através das profis-
sões mais referidas: negociante, industrial, funcionário 
público, comerciante, oficial do exército. A partir de 
1922, as crianças entradas por solicitação da Comissão 
Distrital de Assistência tinham como fiador a própria 
Comissão.

25  Em 1949 a jornalista Isaura Correia Santos ainda 
comentava o absurdo dessa situação, escrevendo:  
“É para lamentar que, para que se interne uma criança 
(ou pessoa idosa) neste ou naquele asilo, haja sempre 
uma grande luta – e por vezes infrutífera. As portas 
das casas de beneficência deviam estar sempre aber-
tas àqueles que tivessem necessidade de as transpor”. 
Veja-se SANTOS, 1955: 13-14.  

26  As solicitações anuais da DGA ultrapassavam normal-
mente as capacidades de lotação do ASJ.

27 Correspondência Recebida. 1945.
28 Correspondência Enviada. 1945.
29 Correspondência Recebida. 1945.
30  Veja-se Correspondência Recebida. 1956. Ofício de  

3 Dezembro.
31 Relatório e Contas. 1893
32  Nessa sequência foi oferecida uma planta para o  

edifício a construir por José Ferreira da Cunha Júnior. 
Livro de Actas da Direção. 15 de Março 1901

33  Na concretização de todos os trabalhos, a CMP, então 
sob a presidência de Eduardo Santos Silva, contribuiu 
com materiais diversos provenientes de demolições, 
cedeu a preço baixo a grade que ficou a envolver 
a propriedade, consentiu no uso das vertentes das 
águas da fonte fronteiriça ao edifício, etc.

34  Relatório e Contas. 1918.
35  Com esse objetivo, nesse ano, foram adquiridos num 

leilão do Instituto Moderno, entretanto encerrado, 
equipamento para os laboratórios de Física e de Histó-
ria Natural.

36  Correspondência Recebida. 1956.
37  Documentação Avulsa. Minuta. 1952.
38  Em resposta a estas declarações a Direção fez publicar 

uma carta nos jornais O Comércio do Porto e O Primeiro 
de Janeiro.

39  As “caixas de esmolas”, feitas expressamente para  
essa finalidade por um amigo da APASJ, foram utiliza-
das logo desde a criação do Asilo, sendo colocadas, 
entre outras casas, na “Flora Portuense” de Aurélio  
da Paz dos Reis, na casa Emílio Biel, no Grande  
Hotel do Porto, na Casa Havaneza, na Casa Baptista  
e Barbot.

40  A título de exemplo, no ano económico de 1915-1916 
responderam afirmativamente: “os grémios luso- 
-escoceses: Liberdade e Progresso, Luz do Norte,  
Libertas, Luz e Vida, Portugália, Vitória, União e os  
grémios portuenses Ordem e Trabalho, Luz e Vida, 
Libertas e Luz do Norte.

41  Livro de Actas da Direção. 18 de Março 1918.
42  A Lei nº 494 de 16 Março 1916 instituíra o Ministério 

do Trabalho e da Previdência Social, que seria extinto 
em 25 de Novembro de 1925, passando a DGA para  
o Ministério do Interior. 

43  Livro de Actas da Direção. 18 de Novembro 1919.
44  Tendo em conta os gastos do ano económico de  

1914-1915 para o mesmo número de crianças: 387 Kg 
de bacalhau, 1666 Kg de arroz, 339Kg de massas,  
640 Kg de açúcar, etc.

45  Em 1941 a edilidade iria estender a proibição da pre-
sença das crianças de todos os asilos do Porto  
em quaisquer exéquias fúnebres, salvo se se tratasse 
de corpos dirigentes, funcionários ou educandos.

46  Relatório e Contas. 1939.
47  A diminuição de sócios expressava-se muitas vezes 

pela simples cessação do pagamento das quotas. 
Porém, nem todas as instituições atualizavam os seus 
cadernos, havendo por vezes uma grande discrepân-
cia entre os números publicados e o número dos que 
efetivamente cumpriam as suas obrigações de associa-
dos. A esse propósito, a Associação Protectora da 
Infância, no Relatório e Contas de 1933-34 afirmava.” 
Deixaram de pertencer aos efectivos desta Associação 
549 sócios (...) Se bem que represente uma quantidade 
importante, há muitos anos que figuravam nos respe-
tivos livros sem contudo satisfazerem a importância 
das suas quotas. Esgotados todos os recursos para  
o seu recebimento (…) fomos forçados a actualizar  
o número exacto de sócios.”

48 Documentação Avulsa. Circulares.
49 República, 5 Janeiro 1945
50 Decreto-Lei nº 31 666, artº 11.
51  Em 1950 e 1951, apesar das suas 50 crianças, o ASJ 

recebeu do fundo de assistência do Governo Civil em 
cada ano 4000$00, enquanto o Asilo das Raparigas 
Abandonadas recebeu 10 000$00 no primeiro ano  
e 12 000$00 no segundo. Nesses mesmos anos o 
Asilo do Terço foi contemplado com 36 000$00 em 
cada ano, mais 25 000$00 no segundo, como subsídio 
extraordinário. ADP/GC. Assistência Mç 72.

52  Correspondência Recebida. Ofício do Comando  
Distrital do Porto da L. P. de 13 de Dezembro de 1950

53  Creio que este donativo de 50 000$00, de igual valor 
ao que foi concedido à Associação Protectora de Infân-
cia, tinha também como contrapartida a obrigação de 
serem admitidos no ASJ os filhos dos trabalhadores 

que perdessem a vida num acidente de trabalho, ou 
filhos de sócios daquela Associação que necessitassem 
de ser socorridos.

54  Era uma equipa composta pelo Diretor, ganhando 
1 100$00 com alimentação e alojamento, a esposa 
deste, Regente Doméstica, com o vencimento de 
500$00, o 1º Prefeito vencendo 550$00 e o 2º 450$00, 
a cozinheira com o ordenado de 200$00, a costureira 
com 190$00, o criado do meio, a lavadeira e o hortelão 
vencendo 170$00, sendo de 700$00 o ordenado do 
guarda-livros, que pertencia ao pessoal externo, tal 
como o cobrador, recebendo este 10% das cobranças.

55 Documentação Avulsa. Minuta.1963.
56 Livro de Actas da Direcção. 12 de Julho 1966
57 Livro de Actas da Direcção. 16 de Setembro 1966.
58  Numa ata de 24 Junho de 1965 estão registadas  

37 propostas para novos sócios; em19 Julho de 1967 
foram registadas 60 propostas.

59 Documentação Avulsa. Minuta. 1969.
60 Livro de Actas da Direcção. 26 de Novembro 1972.
61  António dos Santos Pereira de Sequeira Ferraz  

(1860-1898). Iniciado em 1889 na Loja Independência 
Lusitana do Porto com o n.s.: Littré, transitou para 
a Loja Ave Labor, também do Porto. Era professor e 
publicou a “Apologia Sincera da Maçonaria” em 1896. 
MARQUES, 1990. A sua morte prematura terá impedi-
do uma colaboração mais profunda com os projetos 
pedagógicos da APASJ.

62  Correspondência enviada. Ofício de 7 de Novembro 
1900.

63  Este Asilo onde, nas palavras de um dos seus funda-
dores, deviam ser “internados e receberem educação 
profissional o maior numero de vadios abandonados 
pela sociedade e pela família”, viria, contudo, a ser 
direcionado, a partir dos seus Estatutos de 1893,  
exclusivamente para receber os menores órfãos  
ou abandonados e, havendo lugar, os filhos de  
indigentes. 

64  Registe-se que estas eram as exatas palavras do  
Regulamento da Escola – Oficina nº1. Da mesma 
forma, as “Instruções Regulamentares Provisórias do 
Serviço dos Empregados Menores das Escolas Centrais 
do Município de Lisboa, de 1882, art. XVIII referia:  
“É absolutamente defeso aos empregados meno-
res maltratarem por qualquer forma os alunos ou 
imporem-lhes castigos de qualquer natureza…”

65  Em 1895 Amadeu, um dos internados, considerado  
já um “incorrigível” foi privado do recreio de Junho  
a Setembro.

66 Livro de Actas da Direcção. 12 Junho 1918
67  Aconteceram demissões por estes motivos em 1899, 

1900,1901,1902. No Relatório e Contas de 1905/6 
reforçava-se a ideia de que “aqueles que foram  

escolhidos para educadores dos internados se compe-
netrem dos seus deveres, corrigindo-os sem violência, 
admoestando-os com brandura e carinho...”

68  Desde o seu início que a APASJ dispôs de um grupo 
de clínicos, sócios ou amigos da Associação que traba-
lhavam semanalmente por turnos dando assistência 
aos internados. Da mesma forma, diversos médicos 
especialistas colaboravam com a Instituição, o mesmo 
acontecendo com alguns hospitais, como o Hospital 
da Ordem do Terço, ou o Hospital Joaquim Urbano. 

69  Logo em 1893 foram comprados os apetrechos 
necessários – panos de boca e de fundo, adereços, etc. 
Em várias circunstâncias os alunos participaram em 
récitas com números teatrais. Em 1915, por exemplo, 
representaram no dia do Benefício “Pela Guerra” com 
texto do Regente A. Ventura.

70  “As 30 características para conhecer uma Escola Nova”, 
publicado na Revista “Educação”, de Julho e Agosto  
de 1929.

71  Na longa lista de estabelecimentos visitados nos 
primeiros dez anos incluem-se a Fábrica Confiança,  
a Cerâmica das Devesas, as Fábricas Diogo Barbot,  
a de Produtos Químicos Claus & Schewder, a Fábrica 
Portuense de Fiação, a Companhia União Fabril  
Portuense, a Companhia Fabril dos Salgueiros, a  
Real e Imperial Chapelaria a Vapor, a Fábrica de  
Rolhas de Cortiça Clemente Menéres.

72  Note-se que o ensino público também contemplava 
estas práticas. Veja-se, por exemplo, o Regulamento 
Provisório das Escolas Centrais do Município de Lisboa, 
de 1883, que no artº 88 do cap. IX refere: “anualmen-
te e no ultimo domingo do mês de Agosto, deverá 
realizar-se a festa escolar de distribuição de prémios 
(…), exposição de trabalhos…”

73 Benfeitora do Asilo.
74 Instituído pela família em 1909.
75 Patrocinado pelo grémio Luz e Vida em 1913.
76  Instituído pelo Presidente da Direção do ASJ em 1917, 

em memória da filha.
77  Na festa “Xavier da Mota” passaram a distribuir-se 

outros prémios de mérito escolar às crianças das  
instituições de caridade.

78 Confira-se o Decreto de 28 de Maio de 1911.
79  Bolsa atribuída em concurso aberto pela Escola 

Médico-Cirúrgica do Porto, fruto do Legado Nobre e 
pela primeira vez contemplando um internado do ASJ.

80  Apesar das suas qualidades como aluno e de um pro-
missor futuro, Francisco, por comportamento irregular 
no Asilo, foi entregue à mãe.

81  Veja-se o caso de António Augusto que, com doze 
anos, depois de aprovado no exame do 2º grau  
foi frequentar como ouvinte o 1º ano do LAH.
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82  Com a criação nesse ano pela Câmara do Porto do 
Conservatório de Música foi decidido pela Associação 
matricular ali todos os alunos com nove anos, nas 
disciplinas de rudimentos de música e solfejo.

83  Os Estatutos excluíam apenas a admissão de crianças 
portadoras de doença contagiosa, ou de deficiência 
física que pusesse em causa as atividades dos  
educandos.

84  Nesta matéria voltavam a viver-se as dificuldades de 
antes de 1906. Assim, veja-se que entre Janeiro de 
1921 e Outubro de 1923, os dois lugares de Prefeito 
foram ocupados por doze indivíduos diferentes que 
saíram do Asilo a seu pedido para ocuparem melhor 
colocação, ou por despedimento dada a sua “absoluta 
incompetência”.

85  Em nenhum documento consultado encontrei qual-
quer ligação entre a compra do projetor de cinema 
e a circunstância de Aurélio da Paz dos Reis ser sócio 
fundador do Asilo e várias vezes membro de diversos 
órgãos da Associação. Na ata de 9 de Janeiro desse 
ano informava-se que o projetor já estava no Asilo 
“proporcionando aos nossos pupilos momentos de 
prazer e instrutivos na nova casa, evitando, com uma 
boa escolha de fitas, que eles sejam levados aos cine-
mas públicos aonde ao par de fitas morais e instruti-
vas, outras aparecem defectíveis e imorais”. Nos finais 
de 1918 é proposto numa reunião da Direção pedir 
às empresas cinematográficas a criação de sessões 
semanais dedicadas exclusivamente à infância.

86  As instituições de acolhimento de tipo asilar, tanto  
no nosso país como no estrangeiro, encaravam a in-
tegração profissional como decisiva para o futuro dos 
seus educandos, fazendo uso, no entanto, de diversas 
estratégias para atingir esse objetivo: o aprendizado 
fora da instituição era uma delas.

87 Regulamento de 1902.
88  Note-se que no plano de estudos de Simões Margior-

chi para a Casa Pia foi assumida uma “pesquisa, cuida-
da e solícita das aptidões que possam manifestar-se 
nas crianças educandas...” TAVARES, 2000: 101.

89  Confira-se nesta vertente o modelo educativo do 
Asilo-Escola Municipal, do Asilo Profissional do Terço e 
da Oficina de S. José, estes últimos com uma dimensão 
em termos de alunos muito semelhante ao ASJ.

90 Veja-se o caso da Escola Oficina nº 1.
91  Este mesmo procedimento acontecia, por ex., na  

Casa Pia, tal como é manifesto numa portaria interna 
de 1893. TAVARES, 2000:126.

92  Os casos que aqui não são contabilizados reportam-se 
a crianças que saíram do Asilo por solicitação dos pais 
ou tutores, logo após terem terminado a escolarida-
de básica e sem terem entrado no aprendizado. Há 
também a considerar dois casos de expulsão, um de 
falecimento e o de uma criança entregue ao Instituto  
de Surdos Mudos.

93 A Alma Feminina, Nov. 1918.
94 Livro de Actas da Direcção. 25 Julho 1944.
95 Livro de Actas da Direcção. 22 Dezembro 1914.
96 Sublinhado meu.
97 Livro das Actas da Direcção. 7 Outubro 1924.
98  Conferência proferida em 12 de Maio de 1944 no 

Clube Fenianos Portuenses
99  Estas realidades contribuíram para a publicação  

do Dec. de 29 de Outubro de 1927, que enquadrou 
o novo regulamento do trabalho dos menores e das 
mulheres. No Preâmbulo deste documento assumia-se 
que “as famílias não mandam os filhos à escola, pro-
curam colocá-los o mais cedo possível em mesteres 
onde possam colher benefícios. Algumas, infelizmente 
exploram-nos.” 

100  António Augusto Martins (1887-1929) cursou a  
Escola Normal do Porto concluindo o curso em 1908. 
Era membro do Grémio Progredior, republicano, pole-
mista conhecido, fundador do Grémio dos Professores 
Primários Oficiais de Gaia. Assumiu a iniciativa de criar 
um grupo de escuteiros formado exclusivamente com 
internados do ASJ.

101  Note-se que outras instituições similares mantiveram 
ainda por muitos anos as suas aulas privativas de 
instrução primária.

102 Livro de Actas da Direcção. 19 de Junho de 1929.
103 Livro de Actas da Direcção. 21 de Junho de 1929.
104  Recordem-se, por exemplo: o Dr. Queirós de Maga-

lhães, professor da Escola Normal Primária que, em 
Março de 1930 iniciou gratuitamente aulas de educa-
ção física, enquanto o professor António Mendes dava 
aulas de desenho. Virgílio Pereira começou em 1942 
com as lições de canto no Asilo. Era professor e diretor 
da escola anexa à Escola Normal, contando entre os 
seus amigos com Guilhermina Suggia. Viria a tornar-se 
num reputado etnomusicólogo. 

105  Logo em 1893 foram compradas maças de madeira e 
halteres para as aulas de ginástica. Em 1897 os conhe-
cidos esgrimistas William Cocker e Manuel Inácio da 
Silveira iniciaram as crianças na ginástica e na esgrima 
no Ginásio Club, que cedeu as suas instalações. A rápi-
da aprendizagem permitiu a formação de um número 
que foi apresentado no Benefício daquele ano, que 
decorreu no Teatro do Príncipe Real. Em 1913 tiveram 
início as sessões de ginástica sueca e militar ao cuida-
do do major Augusto Vieira Carneiro, num processo 
de aplicação dos princípios expressos na lei de 26 de 
Maio de 1911.

106  A atividade desportiva era também exercitada com 
grande entusiasmo dos educandos durante o mês de 
Setembro nas suas idas à praia, nomeadamente, em 
Angeiras onde o Asilo estabeleceu numa casa alugada 
e com a ajuda de diversos benfeitores, uma “colónia  
de férias”. 

107  Livro Diário do Director. Junho 1948.
108  Tendo em conta o conteúdo da ata de 1 de Agosto de 

1933 e o disposto nos artigos 6º e 71º dos Estatutos.
109  A jornalista Isaura Correia Santos, referia, a propósito, 

com alguma ironia que além daquelas competências 
algumas instituições tinham bandas de música e que 
saber tocar um instrumento seria talvez a única e 
palpável garantia no futuro para os seus internados. 
SANTOS, 1955:15. 

110  Livro de Actas da Direcção. 18 Janeiro 1947.
111  Correspondência Recebida. 1946.
112  Esta não era a primeira vez que a Direção da Escola 

indicava um educando do ASJ. Por exemplo, em 1940, 
Estanislau Gomes de Carvalho, que viria a ser mais tar-
de Diretor do Asilo, foi designado para uma colocação 
na Casa Artistas Gráficos Lda.

113  Correspondência Recebida. 1954. Relatório de 3 de 
Dezembro.

114  Semedo foi indultado em 1945, na sequência do 
seu alegado envolvimento, em Portalegre, numa 
organização revolucionária, que lhe valeu uma pena 
do Tribunal Militar Especial, em 1939, de 24 meses de 
prisão correcional e perda de direitos políticos por 
cinco anos. Pena que não chegaria a cumprir por se 
encontrar nesses anos em paradeiro desconhecido. 
Anteriormente estivera deportado em Timor de onde 
fugiu para a Indonésia.

115 AN-TT. PIDE/DGS: P 1693 SR 75.
116 Documentação Avulsa. Minuta.1960.
117 Este curso não viria a concretizar-se.
118  Foi realizada uma pesquisa nestes fundos da PIDE/

DGS, tendo sido consultados diversos processos, no 
sentido de relacionar eventuais ordens de vigilância 
ao edifício ou aos seus utentes, enquanto membros  
da APASJ e respetivas informações. 

119  AN-TT. PIDE/DGS – Júlio Grevy Coelho Guerra Semedo. 
SC SR 1693 NT 2349.

120  Pelo Decreto nº 20181, artº 8, de 23 de Janeiro de 
1962, foi encerrada a Escola nº 13, instalada no asilo  
de S. João.

121  Livro de Actas da Direcção. 18 de Julho 1969
122  AN-TT. PIDE/DGS. Del. P. PI. 1920. NT 3491, doc. 2.
123  Graças à generosidade de empresas amigas e de  

sócios e benfeitores, as idas à praia contemplaram 
todas as crianças, logo desde os primeiros anos da 
fundação do Asilo.

124  “Cruzando informações desses jornais com filiações 
maçónicas e com listas de vereações  para o período 
republicano ficamos a saber que a maioria do corpo 
editorial dos jornais A Montanha e A Lanterna perten-
cia a lojas maçónicas da cidade…” ALMEIDA, 2011:160.
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